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مقدمهي مترجم:
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و براي ﷲ .مطلبي مختصر است دربارهي ﻓﺿيلتهاي استغفار و اثرات آن بر زندگي دنيا و
آخرت .هر آنچه خود مفصل است در اين کتاب آمده است و چيزي به آن اﺿاﻓه نميکنم.
مقدمهي مؤلف:
شکر و ستايش براي ﷲ است که باعزت و بسيار آمرزنده مﯽباشد؛ دستش را در روز باز ميکند تا کسي که در شب
بدي کرده است ،توبه نمايد و دستش را در شب باز مينمايد تا کسي که در روز بدي کرده است ،توبه نمايد.
او را به علت زيادي بخشش و نعمت دادنش و بزرگ بودن عطا کردنش و احسان نمودنش ،شکر و ستايش مينمايم
و صلوات و سﻼم بر پيامبر برگزيدهاش و ﻓرستادهي انتخاب شدهاش محمد و بر آل و اصحابش تا روز قيامت ،و اما بعد:
ﷲ به بندگانش در بسياري از آيات کتاب گرامياش ،امر ﻓرموده است تا توبه و استغفار)طلب آمرزش( نمايند و
خود را غفّار و غفور)بسيار آمرزنده( و غاﻓر الذنوب)آمرزندهي گناهان( ناميده است و کساني که طلب آمرزش مينمايند
را ستايش نموده است و به آنها وعدهي ثوابﯽ زياد داده است .ﷲ از طلب آمرزش کنندهي راستگو راﺿي ميشود؛
زيرا او به گناهش اعتراف ميکند و در پيشگاه پروردگار و خالقش خود را ذليل مينمايد؛ طلب آمرزش داروي سودمند و
عﻼج نجات دهنده از گناهان و خطاها است؛ اي کسي که دچار اﺿطراب هستي و غم تو را ﻓرا گرﻓته است و اندوه تو را
عذاب ميدهد ،بر توست که استغفار نمايي؛ زيرا آن ابر مشکﻼت را پراکنده ميکند و ابرهاي غم را از بين ميبرد و آن
مرهم شفا دهنده و داروي کاﻓي ميباشد ،و در اثر آمده است» :هرگز ﷲ به بندهاي استفغار را الهام نميکند و در کنار آن
بخواهد او را عذاب دهد«.
بر توست اي برادر! تا اين مطلب را که دربارهي استغفار است مطالعه کني تا بر راهي قرار گيريم که ﷲ تعالي ما
را از کساني قرار دهد که وقتي نيکي ميکنند ،شاد ميشوند و وقتي بدي ميکنند ،طلب استغفار مينمايند و الحمد رب
العالمين.
تعريف استغفار
استغفار مصدري از استغفر يستغفر ميباشد و سه حرف اصلي آن »غفر« است ،چيزي که بر پوشاندن دﻻلت
ميکند و الغفر پوشانندگي است و غفران به همان معنا است ،گفته ميشود ،ﷲ تعالي گناه او را آمرزيد و مغفرة ً و غفراناً.
راغب گفته است :الغفر پوشيدن چيزي است که از ناپاکي حفظ ميکند و از آن اين است که گفته ميشود» :اغفر
ثوبك ﻓي الدعاء« )قلبت را با دعا حفظ کن( ،و الغفران و المغفرة است و استغفار طلب آن با سخن و عمل است و گفته
ميشود» :اغفروا هذا اﻷمر بمغفرته« به معناي آن است که آن را بپوشان با چيزي که پوشاندن آن واجب است.
»الغفور« و »الغفّار« و »الغاﻓر« از اسمهاي نيﮏ ﷲ تعالي است و معناي آن پوشانندهي گناهان بندگان و در
گذشتن از خطاها و گناهان آنها ميباشد.
ّ
غزالي گفته است» :الغفار« کسي است که زيبايي را آشکار مينمايد و زشتي را ميپوشاند و گناهان از زشتي-
هايي ميباشند که در دنيا پوشيده ميشوند و در آخرت از مجازات براي آنها صرف نظر ميشود.
ّ
خطابي گفته است» :الغفّار« کسي است که گناهان بندگانش را دﻓعهاي بعد از دﻓعهاي ديگر ميآمرزد و هر بار
که توبه تکرار ميشود ،آمرزش نيز تکرار ميشود» .الغفّار« پوشانندهي گناهان بندگان با لباس عطوﻓت و مهرباني
است ،امر بندهاش را براي مخلوقاتش آشکار نميکند و با چيزهاي پوشيدهي او ،او را مورد بيحرمتي قرار نميدهد و با
مجازاتي که نزد مردم مشهور است او را عذاب نميدهد.
حقيقت استغفار و أسباب آن
انسان از روي طبيعت بشرياش از خطا و انجام گناه معصوم نميباشد ،همچنين دشمنان او زياد ميباشند :از آنها
ارة ٌ
س َﻷ َ ﱠم َ
نفسي است که بين پهلوهايش قرار دارد و او را به بدي امر ميکند و آن را برايش زينت ميدهد :إِ ﱠن النﱠ ْف َ
وء إِ ﱠﻻ َما َر ِح َم َربِّي) نفس بسياري امر کننده به بدي است مگر کسي که مورد رحمت پروردگارم قرار بگيرد( .از
س ِ
بِال ﱡ
آنها شيطان است :دشمني است که انسان را به کارهايي دعوت ميکند که باعث هﻼکت وي ميشود .از آنها هواي اوست:
از راه ﷲ تعالي باز ميدارد .از آنها دنيا با ﻓريبها و زيورآﻻتش است .معصوم کسي است که ﷲ تعالي او را حفظ کند و
ما را از غفلت و سستي در اطاعت و کوتاهي از امر ﷲ تعالي نهي ميکند؛ به همين دليل پيامبر در حديثي که ابوهريره-

َب ﱠ ُ ِب ُك ْم َولَ َجا َء ِبقَ ْو ٍم يُ ْذ ِنبُونَ َﻓ َي ْستَ ْغ ِف ُرونَ ﱠ َ ﻓَ َي ْغ ِف ُر لَ ُه ْم«
 آورده است ،گفته استَ » :والﱠذِى نَ ْف ِسﻰ ِب َي ِد ِه لَ ْو َل ْم ت ُ ْذ ِنبُوا لَ َذه َ
)قسم به کسي که جانم در دست اوست ،اگر گناه نکنيد ،ﷲ شما را ميبرد و قومي را ميآورد که گناه ميکنند و طلب
استغفار مينمايند و او آنها را ميآمرزد(.
2
ﱠ
ْ
ﱠ
ﱠ
در جايي ديگر ﻓرموده استُ » :ك ﱡل بَنِي آ َد َم خَطا ٌء َو َخي ُْر الخَطائِينَ الت ﱠوابُونَ « )تمامي بني آدم بسيار خطاکار مي-
باشند و بهترين خطاکاران کساني هستند که بيشتر و شديدتر توبه مينمايند( .اما در اينجا مسألهاي وجود دارد و گريزي
نيست که بايد از آن آگاهي صورت گيرد و آن اين است که عدهي زيادي از مردم اعتقاد دارند که استغفار با زبان است،
ﻓردي از آنان است که ميگويد» :استغفر ﷲ« )از ﷲ طلب آمرزش مينمايم( ...سپس اثري از اين کلمات در قلب وجود
ندارد ،همان گونه که ميبينيم که اثري بر اعﺿاي بدن ندارند ،اين گونه استغفار نمودن عمل دروغگويان است.
ﻓﺿيل بن عياض رحمة ﷲ گفته است» :استغفاري که با خودداري از گناه همراه نباشد ،توبهي بسيار دروغگويان
است« .يکي از صالحان ميگفت» :استغفار ما نياز به استغفار دارد« به معناي آن که استغفار صورت ميگيرد ولي گناه
ترک نميشود ،در اين صورت است که خود استغفار کردن نياز به استغفار دارد .در حقيقت استغفارمان بنگريم تا از
کساني نباشيم که از روي دروغ با زبانشان استغفار ميکنند و اين در حالي است که به گناه ادامه ميدهند.
1

استغفار خصوصيتي براي مؤمن است
وقتي ابراهيم با پدرش بحث مينمود و او را به سوي توحيد دعوت ميداد ،پدرش با بدترين برخورد با او
برخورد مينمود ،در اين سخن او تأمل کنيمَ  :لئِ ْن لَ ْم تَ ْنتَ ِه َﻷ َ ْر ُج َمنﱠ َك َوا ْه ُج ْرنِي َم ِليا) (3) اگر تمامي نکني تو را قطعا ً
سنگسار ميکنم و از نزد من به مدت زيادي دور شو!( ،اگر به اين سخن توجه کنيم مﯽبينيم که بعد از عبارات با عاطفه-
اي است که ابراهيم آنها را بيان نمود.
َ
ﱠ
َ
وقتي إبراهيم اين سخن را از پدرش شنيد :ﻷ ْر ُج َمن َك) تو را سنگسار ميکنم( با او به مانند وي با بدي برخورد
سأ َ ْستَ ْغ ِف ُر لَ َك َربِّي
س َﻼ ٌم َ
علَي َْك َ
ننمود ،بلکه اولين چيزي که به ذهنش رسيد آن بود که براي وي طلب استغفار نمايد :قَا َل َ
إِنﱠهُ َكانَ بِي َح ِفيا) (4)گفت :سﻼمتي بر تو! براي تو از پروردگارم استغفار مينمايم ،او در حق من مهربان است(.
اولين چيزي که به ﻓکر ابراهيم رسيد اين بود که براي وي طلب استغفار نمايد و اين استغفار به طمع هدايت
عد ﱞُو
وي بود ،به همين دليل ﷲ تعالي ميﻓرمايدَ  :و َما َكانَ ا ْستِ ْغفَ ُ
ع َدهَا إِيﱠاهُ ﻓَلَ ﱠما تَبَيﱠنَ لَهُ أَنﱠهُ َ
ع ْن َم ْو ِع َدةٍ َو َ
ِيم ِﻷَبِي ِه إِ ﱠﻻ َ
ار إِب َْراه َ
يم َﻷ َ ﱠواهٌ َح ِلي ٌم) (5)و طلب استغفار ابراهيم ،برای پدرش دليلﯽ نداشت ،مگر براي وعدهاي که به او
ِ ﱠ ِ تَبَ ﱠرأَ ِم ْنهُ إِ ﱠن إِب َْرا ِه َ
داده بود ،ولي وقتي که براي او روشن شد که او دشمن ﷲ است ،از وي بيزاري جست ،همانا ابراهيم بسيار دست به دعا
برنده ]و[ بسيار صبور بود(.
درست اين است که براي مشرکان استغفار صورت نگيرد و آن خصوصيتي ﻓقط براي مؤمنان است ،ﷲ تعالي بر آن
ي ِ َوالﱠذِينَ آَ َمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغ ِف ُروا ِل ْل ُم ْش ِركِينَ َولَ ْو كَانُوا أُو ِلي قُ ْربَﻰ ِم ْن بَ ْع ِد َما تَ َبيﱠنَ لَ ُه ْم أَنﱠ ُه ْم
تأکيد نموده و ميﻓرمايدَ  :ما َكانَ ِللنﱠبِ ّ
اب ْال َج ِح ِيم) (6)براي پيامبر و کساني که ايمان آوردهاند جايز نيست تا براي مشرکان طلب استغفار کنند ،حتي اگر
ص َح ُ
أَ ْ
از نزديکان باشند ،و اين امر بعد از آن باشد که براي آنها)مسلمانان( روشن شد که آنها)مشرکان( اهل جهنم هستند(.
َ
ور
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :ا ْست َأ ْ َذ ْنتُ َربِّﻰ أ َ ْن أ َ ْست َ ْغ ِف َر ﻷ ُ ِ ّمﻰ ﻓَلَ ْم يَأ ْ َذ ْن ِلﻰ َوا ْست َأ ْ َذ ْنتُهُ أ َ ْن أ ُز َ
قَب َْرهَا ﻓَأَذِنَ ِلﻰ«)) (7از ﷲ اجازه خواستم تا براي مادرم طلب آمرزش نمايم ،او به من اجازه نداد و از او اجازه خواستم تا
به ديدار ]قبرش[ بروم و به من اجازه داد(.
در صحيح بخاري)بخارايﯽ( از سعيد بن مسيب از پدرش آمده است که وقتي مرگ ابوطالب نزديﮏ شد ،پيامبر
ع ِ ّم قُ ْل َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َك ِل َمةً أ ُ َحا ﱡج لَ َك ِب َها ِع ْن َد ﱠ ِ« )اي
ي َ
نزد او رﻓت و اين در حالي بود که ابوجهل نزد او بود ،ﻓرمود» :أ َ ْ
عمو! بگو هيچ پرستش شوندهي برحقي جز ﷲ وجود ندارد ،اين سخني است که آن را براي تو نزد ﷲ حجت قرار مي-
دهم( ،أبو جهل و عبد ﷲ بن أبي أمية گفتند :اي ابوطالب آيا از ملت عبد المطلب خارج ميشوي؟ همچنان سخن خود را
ادامه دادند تا آن که آخرين چيزي که او گفت ،اين بود» :من بر ملت عبد المطلب« هستم ،پيامبر ﻓرمودَ » :ﻷ َ ْست َ ْغ ِف َر ﱠن لَكَ
ي ِ َوالﱠذِينَ
َما لَ ْم أ ُ ْنهَ َ
ع ْنهُ« )براي تو طلب استغفار مينمايم که از آن نهي نشدهام( .در اين حال اين آيه نازل شدَ  :ما كَانَ ِلل ﱠنبِ ّ
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ب ْال َج ِح ِيم) (1)براي پيامبر و کساني که
ص َحا ُ
آ َ َمنُوا أَ ْن َي ْست َ ْغ ِف ُروا ِل ْل ُم ْش ِركِينَ َو َل ْو كَانُوا أُو ِلي قُ ْر َبﻰ ِم ْن َب ْع ِد َما تَ َبيﱠنَ َل ُه ْم أَ ﱠن ُه ْم أَ ْ
ايمان آوردهاند جايز نيست تا براي مشرکان طلب استغفار کنند ،حتي اگر از نزديکان باشند ،و اين امر بعد از آن باشد که
براي آنها)مسلمانان( روشن شد که آنها)مشرکان( اهل جهنم هستند( و همچنين نازل شدِ  :إنﱠكَ َﻻ تَ ْهدِي َم ْن أَحْ َببْتَ َولَ ِك ﱠن ﱠ َ
يَ ْهدِي َم ْن يَشَا ُء َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ ْال ُم ْهتَدِينَ )(2) تو کسي را که دوست داشته باشي هدايت نميکني ولي ﷲ هر که را بخواهد
هدايت مينمايد و او به هدايت ياﻓتگان آگاهترين است().(3
دربارهي مناﻓقان اين آيه را قرائت ميکنيم :ا ْست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم أ َ ْو َﻻ تَ ْستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم إِ ْن تَ ْ
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َ
س ْبعِينَ َم ﱠرة ً ﻓَلَ ْن يَ ْغ ِف َر ﱠ ُ
سو ِل ِه َو ﱠ ُ َﻻ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ ) (4)براي آنها طلب آمرزش نمايي يا طلب آمرزش ننمايي،
لَ ُه ْم َذ ِل َك بِأَنﱠ ُه ْم َكفَ ُروا بِا ﱠ ِ َو َر ُ
اگر براي آنها هفتاد بار طلب آمرزش نمايي ،ﷲ آنها را نميآمرزد ،اين از براي آن است که به ﷲ و ﻓرستادهاش کفر
ورزيدند و ﷲ گروه ﻓاسقان را هدايت نمينمايد(.
دربارهي آن ،حديث ابن عمر رﺿي ﷲ عنهما وجود دارد که امام بخاري)بخارايﯽ( آن را روايت کرده و آورده است:
وقتي عبد ﷲ بن أُبّي وﻓات نمود ،پسرش نزد پيامبر آمد و گفت :اي رسول ﷲ! لباست را بده تا او را در آن کفن کنم و
ع َل ْي ِه« )آيا اجازه
ص ِلّي َ
براي او نماز ميت بخوان و طلب استغفار نما! پيامبر لباس خود را به او داد و ﻓرمود» :آ ِذ ِنّي أ ُ َ
ميدهي تا بر وي نماز ]ميت[ بخوانم( و به او اجازه داد ،وقتي خواست تا نماز بخواند ،عمر او را کشيد و به او گفت:
»آيا ﷲ تو را نهي نفرموده است که بر مناﻓقان نماز ]ميت[ نخواني؟« او ﻓرمود» :أَنَا بَيْنَ ِخيَ َرتَي ِْن« )به من بين آن دو
]استغفار کردن و استغفار نکردن[ اختيار داده شده است ،ميﻓرمايد :ا ْستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم أَ ْو َﻻ تَ ْستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم ِإ ْن ت َ ْست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َس ْبعِينَ
سو ِل ِه َو ﱠ ُ َﻻ َي ْهدِي ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ ) براي آنها طلب استغفار نمايي يا طلب
َم ﱠرة ً ﻓَلَ ْن َي ْغ ِف َر ﱠ ُ لَ ُه ْم ذَ ِل َك ِبأَنﱠ ُه ْم َكفَ ُروا ِبا ﱠ ِ َو َر ُ
استغفار ننمايي اگر براي آنها هفتاد بار طلب استغفار نمايي ،ﷲ آنها را نميآمرزد ،اين از براي آن است که به ﷲ و
ﻓرستادهاش کفر ورزيدند و ﷲ گروه ﻓاسقان را هدايت نمينمايد( .در نتيجه براي او نماز ]ميت[ خواند و اين آيه نازل شد:
سو ِل ِه َو َماتُوا َو ُه ْم ﻓَا ِسقُونَ ) (5)هرگز بر کسي از
علَﻰ أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َم َ
علَﻰ قَب ِْر ِه إِنﱠ ُه ْم َكفَ ُروا بِا ﱠ ِ َو َر ُ
ات أَبَدًا َو َﻻ تَقُ ْم َ
ص ِّل َ
َ و َﻻ ت ُ َ
آنها که ُمرد نماز ]ميت[ نخوان و بر قبر او نايست ،زيرا آنها به ﷲ و ﻓرستادهاش کفر ورزيدند و در حالي مردند که کاﻓر
بودند( .6
بر اين اساس گفته ميشود :استغفار چيزي است که ﷲ تعالي آن را مخصوص مؤمنان قرار داده است و براي
بقيهي مردم جايز نميباشد و آن را ﻓقط براي آنها انتخاب نموده است .وقتي اين گونه است آيا شايسته ميباشد که از اين
نعمت محاﻓظت نکنيم و از آن در آخرت و دنياي خود استفاده نکنيم.
در مقابل آن پيامبر براي مؤمنان طلب استغفار مينمود .ابوهريره گفته است :رسول ﷲ روزي که پادشاه
حبشه نجاشي وﻓات نمود ،ما را از وﻓات او باخبر ساخت و ﻓرمود» :ا ْست َ ْغ ِف ُروا ﻷ َ ِخي ُك ْم« )براي برادرتان طلب آمرزش
نماييد!().(7
براي کساني که ]در پايان حج و عمره[ سرشان را ميتراشند ،سه با طلب آمرزش نمود و براي کساني که ]در
اين حالت[ موي خود را کوتاه ميکنند ،يکبار استغفار کرد و مطالب در اين باره بسيار است.
حتي براي کودکان!! بله رسول ﷲ براي کودکان نيز استغفار مينمود ،در مسند از ابو اياس آمده است :پدرم در
حالي که پسر بچهاي بود ،نزد پيامبر رﻓت و پيامبر بر سر او دست کشيد و براي او استغفار نمود).(8
سخنان پيشينيان دربارهي استغفار
أبو موسﻰ گفته است» :دو امان از عذاب براي ما وجود داشت ،يکي از آنان رﻓت که همان وجود رسول بين
ما بود و ]ديگري[ استغفار است که با ما باقي مانده است و اگر برود ،هﻼک ميشويم«).(9
ربيع بن خثيم گفته است :به سوي پروردگارتان زاري نماييد و او را در حالت ثروتمندي بخوانيد ،ﷲ ﻓرموده است:
) (1سورة التوبة ،اﻵية.113 :
) (2سورة القصص ،اﻵية.56 :
) (3صحيح بخاري)بخارايﯽ( كتاب المناقب ،باب قصة أبي طالب رقم.3595 :
) (4سورة التوبة ،اﻵية.80 :
) (5سورة التوبة ،اﻵية.84 :
 - 6صحيح بخاري)بخارايﯽ( ).1269مترجم(
) (7بخاري)بخارايﯽ( ،كتاب الجنائز ،باب الصﻼة علﻰ الجنائز بالمصلﻰ والمسجدة ،رقم.412 :
) (8سنن اﻹمام أحمد ،رقم .15661 :شيخ شعيب اﻻرنؤوط گفته است :اسناد آن صحيح و رجال آن رجال شيخين هستند).مترجم(
) (9التوبة إلﻰ ﷲ از غزالي.

»کسي که در حالت ثروتمندي مرا بخواند در حالت سختي او را اجابت ميکنم و کسي که از من درخواست کند به او
ميدهم و کسي که براي من تواﺿع نمايد ،او را باﻻ ميبرم و کسي که خود را وقف من نمايد او را رحمت ميکنم و
کسي که از من استغفار نمايد او را ميآمرزم«).(1
از سهل دربارهي استغفاري که گناهان را پاک ميکند سوال شد ،او گفت» :او ِل استغفار استجابت است سپس
بازگشت سپس توبه مﯽباشد؛ استجابت عمل اعﺿاي بدن است و بازگشت عمل قلب و توبه روي برگرداندن به سوي
مولي و ترک مخلوقات است ،سپس بايد استغفار از ﷲ براي کوتاهيي که صورت گرﻓته است ،انجام پذيرد«).(2
ابن جوزي گفته است» :ابليس گفت :بني آدم را با گناهان هﻼک ميکنم و آنها مرا با استغفار و گفتن ﻻ إله إﻻ ﷲ
هﻼک ميکنند ،وقتي آن را در بين آنها ديدم هواي آنها را بر آنان مسلط ميکنم ،در نتيجه گناه ميکنند و طلب استغفار
نمينمايند ،زيرا آنها ميپندارند که عمل نيکي انجام ميدهند«).(3
قتادة رحمة ﷲ گفته است» :قرآن شما را به بيماريتان و درمانتان راهنمايي مينمايد ،بيماري شما گناهان ميباشد و
داروي شما طلب استغفار است«.
علي كرم ﷲ وجه گفته است» :عجيب است که کسي هﻼک شود و نجات همراه او باشد« گفتند :و آن ]نجات[
چيست؟ گفت» :طلب استغفار«.
وي ميگفت» :اين طور نيست که ﷲ سبحانه و تعالﻰ به بندهاي استغفار را الهام کند و بخواهد او را عذاب دهد«.
يکي از صالحان گفته است» :بنده بين گناه و نعمت قرار دارد و چيزي آن دو را اصﻼح نميکند ،مگر شکر و
استغفار«.
روايت شده است که لقمان به پسرش ميگفت» :براي ﷲ زمانهايي وجود دارد که ]در آن زمانها[ درخواست کننده
چيزي نميخواهد و اين در حالﯽ باشد که او آن ]درخواست[ را رد کند ،پس طلب استغفار را زياد کن«.
عايشه رﺿي ﷲ عنها گفته است» :طوبي براي کسي است که در پروندهي اعمالش طلب استغفار زياد وجود داشته
باشد«.
أبو المنهال گفته است» :همسايهاي براي بنده در قبر دوست داشتنيتر از طلب استغفار وجود ندارد«.
حســن بصــري مـ يگفــت» :در خانــههايتــان اســتغفار را زيـ اد کنيـ د و ]همچنـ ين[ در ســر ســفره و در راههايتــان و در
بازارهايتان و در مجالستان؛ زيرا شما نميدانيد که چه زمان مغفرت نازل ميشود؟«.
يﮏ باديه نشين ميگفت» :کسي که ميخواهد در زمين ما همسايهي ما شود ،طلب استغفار خود را زياد کند ،زيرا
القطار است« و ّ
ّ
قطار ابري است که داراي باران زياد است.
طلب استغفار
بكر بن عبد ﷲ مزني گفته است» :شما زياد گناه ميکنيد ،در نتيجه استغفار کردن خود را زياد کنيد! شخصي که در
پروندهي اعمالش در بين هر دو سطري ،استغفار وجود داشته باشد در آن مکان ،خوشحال خواهد شد«.
ابن تيميه رحمة ﷲ گفته است» :هر مسألهاي که مرا دچار مشکل ميکند ،هزار بار طلب استغفار ميکنم تا اين که
سينهام گشايش پيدا کند و مشکلي که برايم ايجاد شده است ،از بين برود ،چه در بازار يا مسجد يا مدرسه باشم ،هيچکدام
مرا از ياد ]ﷲ تعالي[ و استغفار باز نميدارد تا اين که به هدﻓم برسم«.
الفاظي که با آن طلب استغفار صورت ميگيرد
در اينجا الفاظي وجود دارد که در احاديث صحيح از پيامبر روايت شده است و شايسته مسلمان است که آنان را
اب
ﻰ ِإنﱠ َك أ َ ْن َ
ت الت ﱠ ﱠو ُ
بگويد ،و در اين عمل اقتداي خود را به پيامبر زياد کند ،از اين الفاظَ » :ربّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلﻰ َوتُبْ َ
علَ ﱠ
الر ِحي ُم«)) (4پروردگارا! مرا بيامرز! و توبهي مرا بپذير! همانا تو بسيار توبه پذير ]و[ دائما ً رحمت کننده هستي(.
ﱠ
)(5
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
وب إِلَ ْي ِه« )از ﷲ طلب آمرزش مينمايم کسي که هيچ
ﻰ القَيﱡو ُم َوأت ُ ُ
از آنها» :أ ْست َ ْغ ِف ُر ﱠ َ الذِى ﻻَ إِلَهَ إِﻻ ُه َو ال َح ﱡ
پرستش شوندهي برحقي جز او وجود ندارد ،زنده و برپا و برپا دارنده است و به سوي او توبه مينمايم(.
وب ِإلَ ْي ِه«)) (6از ﷲ طلب آمرزش مينمايم و به سوي او توبه مينمايم(.
از آنها» :أ َ ْستَ ْغ ِف ُر ﱠ َ َوأَت ُ ُ
ِك َما ا ْستَ َ
عو ُذ
ط ْعتُ أَ ُ
ِك َو َو ْعد َ
ع ْهد َ
ت َر ِبّﻰ ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ أَ ْن َ
از آنها سيد استغفار است» :اللﱠ ُه ﱠم أ َ ْن َ
علَﻰ َ
ت َخلَ ْقتَنِﻰ َوأَنَا َع ْبد َُك َوأَنَا َ
)(7
َ
ﱡ
ت« )يا ﷲ! تو پروردگار من هستي،
وب ِإﻻﱠ أ ْن َ
صنَ ْعتُ أَبُو ُء بِنِ ْع َمتِ َك َوأَبُو ُء بِذَ ْنبِﻰ ﻓَا ْغ ِف ْر ِلﻰ ِإنﱠهُ ﻻَ يَ ْغ ِف ُر الذنُ َ
بِ َك ِم ْن ش ِ َّر َما َ
هيچ پرستش شوندهي برحقي جز تو وجود ندارد ،مرا خلق نمودي و من بندهي تو هستم و من بر عهد تو و وعدهي تو
) (1منهاج الصالحين ).(951
) (2التوبة إلﻰ ﷲ از غزالي.
) (3مفتاح دار السعادة از ابن القيم.
) (4رواه البخاري)بخارايﯽ(.
) (5رواه أبو داود والتِرمذي والحاكم وقال حديث صحيح علﻰ شرط البخاري ومسلم.
) (6متفق عليه.
) (7رواه مسلم.

شر آنچه انجام دادهام ،به نعمتي که من دادهاي اقرار ميکنم و به گناهم اقرار
هستم تا آنجا که بتوانم ،به تو پناه ميبرم از ّ
مينمايم ،در نتيجه مرا بيامرز ،همانا گناهان را کسي نميآمرزد ،مگر تو(.
اين الفاظي است که از پيامبر در احاديث صحيح ذکر شده است ،وقتي الفاظ ديگري وجود دارد که شخص را به
اين معناها ميرساند ،ايرادي وجود ندارد که با آن الفاظ طلب آمرزش نمايد ،ولي بهتر است از اذکاري تبعيت شود که
سينه به سينه از پيامبر به ما رسيده است.
گذري کوتاه بر سيد استغفار
ت َخلَ ْقتَنِي َوأَنَا
ت َر ِبّي َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ أ َ ْن َ
ار أ َ ْن تَقُو َل اللﱠ ُه ﱠم أ َ ْن َ
شدّاد بن أوس آورده است که پيامبر ﻓرمودَ » :
س ِيّ ُد ِاﻻ ْس ِت ْغفَ ِ
َ
َ
ِك َما ا ْست َ َ
ي َوأبُو ُء لَ َك بِذَ ْنبِي ﻓَا ْغ ِف ْر ِلي ﻓَإِنﱠهُ
ط ْعتُ أَ ُ
ِك َو َو ْعد َ
ع ْهد َ
صنَ ْعتُ أبُو ُء لَ َك بِنِ ْع َمتِ َك َ
علَﻰ َ
ع ْبد َُك َوأَنَا َ
َ
عو ُذ بِ َك ِم ْن ش ِ َّر َما َ
علَ ﱠ
َ
ﱡ
ﱠ
وب إِﻻ أ ْنتَ « )سيد استغفار اين است که بگويي :يا ﷲ! تو پروردگار من هستي ،هيچ پرستش شوندهي برحقي
َﻻ يَ ْغ ِف ُر الذنُ َ
جز تو وجود ندارد ،مرا خلق نمودي و من بندهي تو هستم و من بر عهد تو و وعدهي تو هستم تا آنجا که بتوانم ،به تو پناه
شر آنچه انجام دادهام ،به نعمتي که من دادهاي اقرار ميکنم و به گناهم اقرار مينمايم ،در نتيجه مرا بيامرز،
ميبرم از ّ
ي ﻓَ ُه َو ِم ْن
همانا گناهان را کسي نميآمرزد ،مگر تو( و ﻓرمودَ » :و َم ْن قَالَ َها ِم ْن النﱠ َه ِ
ار ُموقِنًا ِب َها ﻓَ َماتَ ِم ْن يَ ْو ِم ِه قَ ْب َل أ َ ْن ي ُْم ِس َ
ْ
َ
صبِ َح ﻓَ ُه َو ِم ْن أ ْه ِل ال َجنﱠ ِة« )کسي که آن را با يقين در روز
أ َ ْه ِل ْال َجنﱠ ِة َو َم ْن قَالَ َها ِم ْن اللﱠ ْي ِل َو ُه َو ُموقِ ٌن بِ َها ﻓَ َماتَ َق ْب َل أ َ ْن يُ ْ
بگويد و در آن روز بميرد قبل از آن که شب شود او از اهل بهشت خواهد بود و کسي که آنرا با يقين در شام بگويد و
قبل از آن که صبح برسد ،بميرد ،او از اهل بهشت خواهد بود().(1
پيامبر اين دعا را سيد استغفار ناميد و همان طور که در قبل آمد الفاظ ديگري براي استغفار وجود دارد ،ولي
پيامبر اين دعا را »سيد اﻻستغفار« ناميد ،با تأمل در الفاظي که در اين حديث آمده است ،معاني را مييابيم که بدين
شرح ميباشد:
2
»اللهم أنت ربي« :اقرار به توحيد ربوبيت ﷲ است.
3
»ﻻ إله إﻻ أنت« :اقرار به توحيد الوهيت ﷲ است.
»خلقتني وأنا عبدك« اقراري از طرف بنده است که بيان عبوديت و خواري و خشوع در برابر ﷲ مﯽ-
باشد.
»وأنا علﻰ عهدك ووعدك ما استطعت« :اقراري از طرف بنده است به التزام داشتن به راه مستقيم و منهج
پروردگار جهانيان به اندازهي توانش و کوشش خود را معطوف آن ساختن.
شرها و
»أعوذ بك من شر ما صنعت« :پناه بردن بنده و در قلعهي ﷲ تعالي قرار گرﻓتن از تمامي ّ
مجازاتهاي گناه و گناهاني که انجام پذيرﻓته است.
ي« :اقرار و اعتراف بنده به نعمتهايي که ﷲ تعالي به او عطا ﻓرموده است و همچنين
»وأبؤ لك بنعمتك عل ﱠ
بخشش و ک ََرم ﷲ تعالي به بندهاش با انواع بسياري از نعمت که قابل شمارش نيستند.
»وأبؤ بذنبي« :اعتراف و اقرار بنده به گناهانش ،چه گناه خاصي باشد و چه عموم گناهان.
»ﻓاغفر لي ﻓإنه ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت« :طلب آمرزش از ﷲ و خواري نمودن در پيشگاهش مﯽباشد.
با نگريستن در آنچه از استغفار که در اين معاني بزرگ وجود دارد ،ميﻓهميم که چرا پيامبر آن را »سيد
اﻻستغفار« ناميد.
حالتها و زمانهايي که استغفار در آن مستحب است
طلب استغفار در هر زماني مشروع است ولي در اينجا زمانها و حالتهاي مخصوصي را بيان ميداريم که استغفار
نمودن در آنها ﻓﺿيلت بيشتري دارد ،اين زمانها:
بعد از ﻓارغ شدن از انجام عبادتها:
استغفار در اين حالت مستحب است از بيم آن که در انجام آن عبادات کوتاهي و خللي صورت پذيرﻓته باشد ،ﷲ
ﺿوا ِم ْن َحي ُ
ور َر ِحي ٌم) (4)سپس از جايي که مردم باز ميگردند،
اس َوا ْست َ ْغ ِف ُروا ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ َ
ميﻓرمايد :ث ُ ﱠم أَﻓِي ُ
غفُ ٌ
اض النﱠ ُ
ْث أَﻓَ َ
باز گرديد و از ﷲ طلب آمرزش نماييد که ﷲ بسيار آمرزنده ]و[ دائما ً رحمت کننده است(.
) (1رواه البخاري)بخارايﯽ(.
- 2توحيد ربوبيت :توحيد پروردگار بودن است که شامل پادشاهي ،خلقت و تدبير ميباشد).مترجم(
 - 3توحيد الوهيت :توحيد در پرستش و بندگي است).مترجم(
) (4سورة البقرة ،اﻵية.199 :

اين آيهي گرامي در قرآن مخصوص حج بعد از طواف اﻓاﺿه ميباشد؛ در اينجا استغفار آمده است تا براي آن که
اگر خللي در عبادت و يا کوتاهيي در انجام آن صورت گفته باشد ،از آن طلب استغفار صورت گيرد.
همان گونه که در دين بعد از نمازهاي پنجگانه آمده است و پيامبر وقتي نمازهاي ﻓرض)واجب( را بجا ميآورد بعد
از آن سه بار طلب استغفار مينمود؛ اين براي کوتاهيﯽ است که بنده در نماز به علت غفلت يا سهواً دچار آن شده است و
در نتيجه برای آن ،طلب استغفار مﯽنمايد.
استغفار در سحر:
صا ِب ِرينَ
ﷲ بندگانش را که در اين وقت مبارک از او طلب استغفار ميکنند را ستايش نموده و ميﻓرمايد :ال ﱠ
صا ِدقِينَ َو ْالقَا ِنتِينَ َو ْال ُم ْن ِف ِقي َن َو ْال ُم ْستَ ْغ ِف ِرينَ ِب ْاﻷ َ ْس َحار) (1)صبرکنندگان و راستگويان و ﻓرمانبردارن و انفاق کنندگان و
َوال ﱠ
طلب استغفار کنندگان در سحرها(.
)(2
همچنين ﷲ ميﻓرمايدَ  :كانُوا قَ ِل ً
ار هُ ْم َي ْستَ ْغ ِف ُرونَ ) آنان اندکي از شب را مي-
يﻼ مِنَ اللﱠ ْي ِل َما َي ْه َجعُونَ * َو ِب ْاﻷ َ ْس َح ِ
خوابيدند * و در سحرها طلب استغفار مينمودند(.
در تفسير سخن ﷲ که از يعقوب حکايت کرده است ،آمده است:
الر ِحي ُم) (3)گفت» :براي شما از پروردگارم طلب استغفار مينمايم و او
ور ﱠ
ف أ َ ْستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َر ِبّي ِإنﱠهُ ُه َو ْالغَفُ ُ
قَا َل َ
س ْو َ
)(4
بسيار آمرزنده ]و[ دائما رحمت کننده است( ،به اين معنا که او استغفار را به تأخير انداخت تا وقت سحر  ،سبب ﻓﺿيلت
اين وقت اين است که ﷲ در آن دعا را مستجاب مينمايد و به کسي که درخواستي داشته باشد ،عطا مينمايد و طلب
استغفار کننده را ميآمرزد.
ﱠ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
اء ال ﱡدنيَا ِحينَ يَ ْبقَﻰ ثلث الل ْي ِل اﻵ ِخ ُر
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :يَن ِز ُل َربﱡنَا ك ﱠل ل ْيل ٍة إِلﻰ ال ﱠ
س َم ِ
ْطيَهُ َو َم ْن يَ ْست َ ْغ ِف ُرنِي ﻓَأ َ ْغ ِف َر لَهُ«)) (5پروردگار ما هر شب وقتي يﮏ سوم
يب لَهُ َو َم ْن يَ ْسأَلُنِي ﻓَأُع ِ
ﻓَيَقُو ُل َم ْن يَ ْد ُ
عونِي ﻓَأ َ ْست َِج َ
آخر آن باقي مانده است ،به آسمان دنيا نزول ميکند و ميﻓرمايد :چه کسي از من دعا ميکند ،پس ]دعای[ او را مستجاب
ميکنم و چه کسي از من درخواستي دارد ،پس به او عطا مينمايم و چه کسي از من طلب استغفار مينمايد ،پس او را
ميآمرزم(.
خالد بن معدان گفته است» :ﷲ ميﻓرمايد ،دوست داشتنيترين بندگانم نزد من کساني هستند که از روي دوست
داشتن من ،همديگر را دوست دارند و قلبهايشان متعلق به مساجد است و در سحرها طلب استغفار مينمايند«).(6
در پايان مجالس:
آن وقتي است که انسان در مجلسي خاص همراه برادران يا در مجتمعات يا در سرکارش قرار دارد صورت مي-
س ْب َحان ََك َربﱠنَا
گيرد ،زيرا عايشه رﺿي ﷲ عنها گفته است :پيامبر از مجلسي بلند نميشد مگر آن که ميﻓرمودُ » :
وب ِإلَي َْك« )پاک و منزه هستي پروردگار ما و تو را حمد گفته ،هيچ پرستش شوندهي
ت أ َ ْست َ ْغ ِف ُر َك ث ُ ﱠم أَت ُ ُ
ِك َﻻ إِلَهَ ِإ ﱠﻻ أَ ْن َ
َوبِ َح ْمد َ
برحقي جز تو وجود دارد ،از تو طلب آمرزش مينمايم ]و[ سپس به سوي تو توبه مينمايم( ،گفتم :اي رسول ﷲ! چرا
زياد اين کلمات را هنگام بلند شدن ]از مجلس[ بيان ميﻓرمايي؟ ﻓرمود» :ﻻ يقولهن من أحد يقوم من مجلسه! إﻻ غفر له ما
كان منه ﻓي ذلك المجلس« )کسي اين ]ذکر[ را هنگام بلند شدن از مجلسي نميگويد ،مگر آن که آنچه در آن مجلس انجام
داده است ،آمرزيده ميشود().(7
اين ﻓرصت بزرگي است و مسلمان نبايد در آن غفلت داشته باشد ،مخصوصا در مجالس ما که سخن زياد گفته
ميشود و انسان در مسائلي وارد ميشود که ﷲ تعالي به آن آگاه است.
طلب استغفار براي ُمردگان:
ْ
ُ
َ
َ
ﱠ
ُ
يت ﻓَإِنهُﱠ
ْ
َ
سلوا لهُ التث ِب َ
پيامبر وقتي از دﻓن ميت ﻓارغ ميشد ،بر کنار آن ايستاده و ميﻓرمود» :ا ْستغ ِف ُروا ﻷ ِخيك ْم َو َ
اﻵنَ يُسْأ َ ُل«)) (8براي برادرتان طلب استغفار نماييد و ]از ﷲ تعالي[ درخواست نماييد که او را ثابت گرداند ،زيرا اکنون
از او سوال ميشود(.
چه کسي از ميت در اين حالت سخت بيشتر به استغفار و طلب مغفرت از ﷲ نياز دارد؛ به همين دليل پيامبر
وقتي بر سر قبر آنان ميرﻓت بر قبر آنها ايستاده و براي آنان طلب آمرزش ميﻓرمود.
) (1سورة آل عمران ،اﻵية.17 :
) (2سورة الذاريات ،اﻵيتان.17،18 :
) (3سورة يوسف ،اﻵية.98 :
) (4نگاه شود به تفسير ابن كثير ،تفسير آية 97 :سورة يوسف.
) (5رواه البخاري)بخارايﯽ( ،الفتح .7494/13 :مسلم (758) :و لفظ براي او ميباشد.
) (6إحياء علوم الدين از غزالي :ص.313
) (7رواه الحاكم ) (497،466/1وقال حديث صحيح اﻹسناد ولم يخرجاه وواﻓقه الذهبي.
) (8رواه أبو داود.

استغفار مﻼئك
مﻼئﮏ مخلوقي از مخلوقات ﷲ ميباشند که ﷲ تعالي آنان را از نور آﻓريده است ،همان گونه که در حديث
ور َو ُخ ِلقَ ْال َج ﱡ
ف لَ ُك ْم«) 1مﻼئﮏ از نور خلق شده-
آمده استُ » :خ ِلقَ ِ
َار َو ُخ ِلقَ آ َد ُم ِم ﱠما ُو ِ
ارجٍ ِم ْن ن ٍ
ت ْال َمﻼَ ِئ َكةُ ِم ْن نُ ٍ
ص َ
ان ِم ْن َم ِ
اند و جنها از سر شعلهي آتش و آدم از آنچه براي شما توصيف شد(.
صونَ ﱠ َ َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْفعَلُونَ َما
مﻼئﮏ همان گونه که ﷲ آنان را توصيف نموده است ميباشندَ  :ﻻ َي ْع ُ
يُؤْ َم ُرونَ ) (2)از ﷲ در آنچه به آنها امر ﻓرموده است ،ناﻓرماني نميکنند و آنچه که به آنها امر ميشود را انجام ميدهند(.
ار َﻻ َي ْفت ُ ُرونَ ] اﻷنبياء) [20:شب و روز تسبيح ميگويند ]و[ سستي نميورزند( .آنها
همچنين :يُ َ
س ِّب ُحونَ اللﱠ ْي َل َوالنﱠ َه َ
مخلوقات گراميي ميباشند که در قرآن آمده است که طلب استغفار مينمايند ،ولي براي چه کسي طلب استغفار مينمايند؟
مؤمنان آنها .استغفار مﻼئﮏ اين است که از ﷲ براي
آنان براي اهل زمين طلب استغفار ميکنند و مخصوصا براي
ِ
بندگانش طلب استغفار مينمايند تا خطاهاي آنان را بيآمرزد و از بديهاي آنها درگذرد ،ﷲ در کتاب گرامياش مي-
س َم َواتُ َيتَفَ ﱠ
ور
ﻓرمايد :تَ َكا ُد ال ﱠ
ض أ َ َﻻ ِإ ﱠن ﱠ َ ُه َو ْالغَ ُف ُ
س ِبّ ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِبّ ِه ْم َو َي ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِل َم ْن ِﻓي ْاﻷ َ ْر ِ
ط ْرنَ ِم ْن ﻓَ ْو ِق ِه ﱠن َو ْال َم َﻼ ِئ َكةُ يُ َ
الر ِحي ُم) (3)نزديﮏ است که آسمانها باﻻي آنها در هم بشکاﻓد و مﻼئﮏ پروردگارشان را تسبيح ميکنند و حمد مينمايند
ﱠ
و براي کساني که بر روي زمين هستند ،طلب استغفار مينمايند ،آگاه باشيد که ﷲ بسيار آمرزنده ]و[ دائما ً رحمت کننده
س ِبّ ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِبّ ِه ْم َويُؤْ ِمنُونَ ِب ِه َويَ ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِللﱠذِينَ آ َ َمنُوا َربﱠنَا
ش َو َم ْن َح ْولَهُ يُ َ
است( .ﷲ ميﻓرمايد :الﱠذِينَ يَ ْح ِملُونَ ْال َع ْر َ
)(4
اب ْال َج ِح ِيم) کساني که عرش را حمل ميکنند و
َو ِس ْع َ
عذَ َ
س ِبيلَ َك َوقِ ِه ْم َ
ت ُك ﱠل ش َْي ٍء َرحْ َمةً َو ِع ْل ًما ﻓَا ْغ ِف ْر ِللﱠذِينَ تَابُوا َواتﱠ َبعُوا َ
کساني که در اطراف آن هستند :پروردگارشان را تسبيح و حمد گفته و به او ايمان دارند و براي کساني که ايمان آوردهاند
طلب استغفار مينمايند] ،و ميگويند [:پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را ﻓرا گرﻓته است ،پس کساني که توبه
نمودهاند و از راهت تبعيت ميکنند را بيامرز و آنان را از عذاب آتش جهنم حفظ بفرما!(.
همچنين حال ديگري که مﻼئﮏ براي بنده طلب استغفار مينمايند ،وقتي است که بنده در مسجد ميباشد و در
انتظار نماز است .اين زمان ،زمان انتظار است و از زمانهاي شريفي ميباشد که براي او ثواب نوشته ميشود و به ﷲ
تقرب مييابد و مﻼئﮏ براي او طلب استغفار مينمايند و براي او دعا ميکنند .از ابوهريره آمده است که رسول ﷲ
ْ )(5
ار َح ْمهُ َما لَ ْم يُحْ دِث«
صلﱠﻰ ﻓِي ِه تَقُو ُل  :اللﱠ ُه ﱠم ا ْغ ِف ْر لَهُ  ،اللﱠ ُه ﱠم ْ
ص ِلّﻰ َ
صﻼﱠهُ الﱠذِى َ
ام ﻓِﻰ ُم َ
ﻓرمودْ » :ال َمﻼَ ِئ َكةُ ت ُ َ
علَﻰ أ َ َح ِد ُك ْم َما َد َ
)مﻼئﮏ بر شخصي از شما صلوات ميﻓرستند تا زماني که در نمازخانهاش نماز ميخواند ،ميگويند :يا ﷲ او را بيامرز!
يا ﷲ! او را رحمت کن! ]و اين تا زماني صورت ميگيرد[ که سخن نگويد(.
استغفار پيامبران صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم
پيامبران و رسوﻻن ،برگزيدگان ﷲ در بين مخلوقات هستند و آنان با حفظ شدنﯽ توسط ﷲ معصوم ميباشند
و با وجود مکانت و منزلت و ارزششان در نزد پروردگارشان و با وجود آن که معصوم بودند ،با زاري نمودن به طرف
پروردگارشان دعا مي نمودند و به طمع آمرزش پروردگارشان ،طلب استغفار ميکردند.
ﷲ دربارهي پدر و مادر انسانها عليهما السﻼم ميﻓرمايد :قَ َاﻻ َربﱠنَا َ
سنَا َوإِ ْن لَ ْم تَ ْغ ِف ْر َلنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُكون ﱠَن ِمنَ
ظلَ ْمنَا أَ ْنفُ َ
ْالخَا ِس ِرينَ ) (6)آن دو گفتند :پروردگارا! به خودمان ظلم نموديم و اگر ما را نيامرزي و به ما رحم نکني از زيانکاران
خواهيم بود(.
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
ْس ِلي بِ ِه ِعل ٌم َوإِﻻ تَ ْغ ِف ْر ِلي َوت َْر َح ْمنِي أك ْن ِمنَ
ﷲ دربارهي نوح ميﻓرمايد :قَا َل َربّ ِ إِنِّي أعُوذ بِ َك أ ْن أسْأل َك َما لي َ
ْالخَا ِس ِرينَ ) (7)گفت :پروردگارا! به تو پناه ميبرم که از تو چيزي را بخواهم که به آن علمي ندارم و اگر مرا نيامرزي و
به من رحم نکني از زيانکاران خواهم بود(.
)(8
ﱠ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
َ
ً
ارا
ي ُمؤْ ِمنا َو ِلل ُمؤْ ِمنِينَ َوال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت َوﻻ ت َِز ِد الظا ِل ِمينَ إِﻻ تَبَ ً
همچنين ميﻓرمايدَ  :ربّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ﱠ
ي َو ِل َمن َد َخ َل بَ ْيتِ َ
 - 1صحيح مسلم ) .7687مترجم(
) (2سورة التحريم ،اﻵية.6:
) (3سورة الشورى ،اﻵية.5:
) (4سورة غاﻓر ،اﻵية.7:
) (5متفق عليه.
) (6سورة اﻷعراف ،اﻵية.23 :
) (7سورة هود ،اﻵية.47 :
) (8سورة نوح ،اﻵية.28 :

)پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و مؤمني که وارد خانهي من ميشود و مؤمنان مرد و زن را بيامرز و براي ظالمان
چيزي را نياﻓزا ،مگر هﻼکت آنها را(.
)(1
ْ
َ
َ
ﱠ
ِين) و ]ﷲ تعالي[ کسي
ﷲ دربارهي پيامبرش ابراهيم ميﻓرمايدَ  :والذِي أط َم ُع أ ْن يَ ْغ ِف َر ِلي خ ِ
َطيئَتِي يَ ْو َم ال ّد ِ
است که طمع دارم که خطاي مرا در روز قيامت بيامرزد(.
)(2
َ
َاب) پس از پروردگارش طلب استغفار
ﷲ دربارهي پيامبرش داود ميﻓرمايد :ﻓَا ْستَ ْغفَ َر َربﱠهُ َوخ ﱠَر َرا ِكعًا َوأن َ
نمود و به رکوع اﻓتاد و توبه نمود(.
ْ
َ
َ
ً
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
َ
َ
ت
ﷲ دربارهي پيامبرش سليمان ميﻓرمايد :قا َل َربّ ِ اغ ِف ْر ِلي َوهَبْ ِلي ُملكا ﻻ يَنبَ ِغي ِﻷ َح ٍد ِمن بَ ْعدِي إِن َك أن َ
اب) (3)گفت :پروردگارا! مرا بيامرز! و به من پادشاهيي بده که شايستهي احدي بعد از من نباشد ،همانا تو بسيار
ْال َو ﱠه ُ
بخشنده هستي(.
)(4
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ّ
َ
َ
َ
تُ
الر ِحي ُم
ور ﱠ
ﷲ درباري پيامبرش موسي ميﻓرمايد :قا َل َربّ ِ إِ ِني ظل ْم َنف ِسي ﻓاغ ِف ْر ِلي ﻓغَف ََر لهُ إِنهُ ه َُو الغَف ُ
)گفت :پروردگارا! به خودم ظلم نمودم ،پس مرا بيامرز! در نتيجه او را آمرزيد ،همانا او بسيار آمرزنده و دائما ً رحمت
کننده است(.
اين حال پيامبران صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم است ،پس وﺿع ما چگونه است؟ ما در کجاي طلب استغفار هستيم؟
استغفار پيامبر
امري که معلوم است اين است که پيامبر بهترين بشر و برتري ِن پيامبران بود ،ﷲ او را برگزيد و انتخاب نمود و ياد
گناهان قبل و بعدش را آمرزيد ،ولي با تمامي شرف بزرگ و عطا نمودن
او را رﻓيع ساخت و منزلت او را باﻻ بُرد و
ِ
زياد او از پروردگارش طلب آمرزش ميکرد و به سوي او توبه مينمود و براي ﻓرمان برداري از اين امر ﷲ به
سبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َك َوا ْستَ ْغ ِف ْرهُ إِنﱠهُ َكانَ ت ﱠَوابًا) (5) پس تسبيح و حمد پروردگارت را انجام بده و از
سوي وي زاري مينمود :ﻓَ َ
او طلب استغفار کن که او بسيار توبه پذير است(.
ُ )(6
ت َو ﱠ ُ َي ْعلَ ُم ُمتَقَلﱠ َب ُك ْم َو َمثْ َواك ْم) براي گناهت و
همچنين اين سخن ﷲ تعاليَ  :وا ْست َ ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِب َك َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
براي مؤمنان مرد و زن طلب آمرزش کن! و ﷲ گردشگاه و قرارگاهتان را ميداند(.
)(7
ْ
أغر مزني آورده است که رسول ﷲ ﻓرمودِ » :إنﱠهُ لَيُغ ُ
علَﻰ قَ ْل ِبﻰ َو ِإنِّﻰ ﻷ َ ْست َ ْغ ِف ُر ﱠ َ ﻓِﻰ اليَ ْو ِم ِمائَةَ َم ﱠرةٍ« )آن
ّ
َان َ
اﺿطرابي بر قلب من است و من در روز صدبار طلب استغفار مينمايم(.
ً )(8
ْ
َ
َ
س ْبعِينَ َم ﱠرة«
ابوهريره آورد است که رسول ﷲ ﻓرمودَ » :و ﱠ ِ إِنِّي ﻷ َ ْست َ ْغ ِف ُر ﱠ َ َوأت ُ ُ
وب إِلَ ْي ِه ﻓِي اليَ ْو ِم أ ْكثَ َر ِم ْن َ
)قسم به ﷲ! من هر روز بيشتر از هفتاد بار از ﷲ طلب استغفار ميکنم و به سوي او توبه مينمايم(.
وب ﻓِﻰ ْاليَ ْو ِم إِلَ ْي ِه ِمائَةَ
اس تُوبُوا إِلَﻰ ﱠ ِ ﻓَإِنِّﻰ أَت ُ ُ
أغر بن يسار مزني آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :يَا أَيﱡ َها النﱠ ُ
َم ﱠرةٍ«)) (9اي مردم به سوي ﷲ توبه نماييد و من در روز صدبار به سوي او توبه مينمايم(.
ابن عمر رﺿي ﷲ عنهما گفته است :ما براي رسول ﷲ شمرديم که در يﮏ مجلس صدبار ﻓرمودَ » :ربّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلﻰ
اب ال ﱠر ِحي ُم«)) (10پروردگارا مرا بيامرز و توبهي مرا بپذير! همانا تو بسيار توبه پذير ]و[ دائما ً
ﻰ ِإنﱠ َك أ َ ْن َ
ت الت ﱠ ﱠو ُ
َوتُبْ َ
علَ ﱠ
رحمت کننده هستي(.
)(11
ثوبان گفته است :رسول ﷲ وقتي نمازش تمام ميشد ،سه بار طلب استغفار ميﻓرمود .
ت أَ ْعلَ ُم ِب ِه ِمنِّﻰ اللﱠ ُه ﱠم ا ْغ ِف ْر ِلﻰ
َطيئَتِﻰ َو َج ْه ِلﻰ َو ِإس َْراﻓِﻰ ﻓِﻰ أ َ ْم ِرى َو َما أ َ ْن َ
از دعاهاي وي اين بود» :اللﱠ ُه ﱠم ا ْغ ِف ْر ِلﻰ خ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِج ّدِى َوه َْز ِلﻰ َو َخ َ
ت أ ْعلَ ُم بِ ِه
ع ْمدِى َو ُك ﱡل ذَ ِل َك ِع ْندِى اللﱠ ُه ﱠم ا ْغ ِف ْر ِلﻰ َما قَد ْﱠمتُ َو َما أ ﱠخ ْرتُ َو َما أس َْر ْرتُ َو َما أ ْع َل ْنتُ َو َما أ ْن َ
طئِﻰ َو َ
)(12
ْ
َ
َ
ِير« )يا ﷲ! خطاي من و جهل مرا و اسراﻓم در امرم و آن که تو
ت ال ُم َؤ ِ ّخ ُر َوأ ْن َ
ت ْال ُمقَ ِ ّد ُم َوأ َ ْن َ
ِمنِّﻰ أ َ ْن َ
َﻰءٍ قَد ٌ
ت َ
علﻰ ُك ِّل ش ْ
از من به آن آگاهتري را بيامرز! يا ﷲ! ج ّدي و غير ج ّدي من و خطا و عمد مرا و تمامي آنچه نزد من است را بيامرز! يا
) (1سورة الشعراء ،اﻵية.82 :
) (2سورة ص ،اﻵية.24 :
) (3سورة ص ،اﻵية.35 :
) (4سورة القصص ،اﻵية.16 :
) (5سورة النصر ،اﻵية.3 :
) (6سورة محمد ،اﻵية.19 :
) (7رواه مسلم.
) (8رواه البخاري)بخارايﯽ(.
) (9رواه مسلم.
) (10رواه أبو داود والتِرمذي وقال حديث حسن صحيح.
) (11رواه مسلم.
) (12متفق عليه از حديث أبي موسﻰ أشعري و لفظ براي مسلم است.

ﷲ! آنچه در قبل انجام دادهام و آنچه در بعد انجام ميدهم و آنچه پنهان نمودهام و آنچه آشکار نمودهام و آنچه که تو از من
به آن آگاهتري را بيامرز! تو قبل از همه بودهاي و بعد از همه خواهي بود و تو بر هر چيزي توانايي داري(.
ميوههاي و ﻓايدههاي استغفار
براي استغفار ميوهها و ثمرات بزرگي وجود دارد
همچنين ﻓايدهاي با ارزشﯽ براي کسي دارد که ﷲ به او توﻓيق داده و استغفار و بازگشت و توبهي به سوي وي را به
او الهام نمايد
از اين ثمرات اين موارد ميباشد:
طلب استغفار استجابت امر ﷲ تعالي است
ﷲ بندگانش را به طلب استغفار امر ﻓرموده است و آنان را بر آن تشويق نموده است و براي آن به آنها وعدهي
آمرزش و ثواب بزرگ و بخشش زياد داده است ،چه کسي از ﷲ تعالي راستگوتر است؟ آيات و آثار زيادي وجود دارد
که بر اين دﻻلت ميکند که ﷲ پيامبرش را به آن امر ﻓرموده است و اين در حالي است که او باشرفترين مخلوق مي-
اﻹ ْب َكار) (1)وعدهي ﷲ حق است و
باشد ،ﷲ ميﻓرمايدِ  :إ ﱠن َو ْع َد ﱠ ِ َح ﱞق َوا ْستَ ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِب َك َو َ
ي ِ َو ْ ِ
س ِبّ ْح ِب َح ْم ِد َر ِبّ َك ِب ْال َع ِش ّ
براي گناهت طلب استغفار نما و شامگاه و صبحگاه ،تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور!(.
ْ
ﱠ
همچنين ﷲ تعالي ميﻓرمايد :ﻓَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َوا ْستَ ْغ ِف ْر ِل َذ ْنبِ َك َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َوال ُمؤْ ِمنَاتِ َو ﱠ ُ يَ ْعلَ ُم ُمتَقَلبَكُ ْم
َو َمثْ َوا ُك ْم) (2)پس بدان که هيچ پرستش شوندهي بر حقي جز ﷲ وجود ندارد و براي گناهت و براي مؤمنان مرد و زن
طلب آمرزش نما! و ﷲ گردشگاه شما و قرارگاه شما را ميداند(.
)(3
سبِّحْ بِ َح ْم ِد َربِّ َك َوا ْست َ ْغ ِف ْرهُ إِنﱠهُ َكا َن ت ﱠَوابًا) پس تسبيح و حمد پروردگارت را بگو و از او
همچنين ﷲ ميﻓرمايد :ﻓَ َ
طلب آمرزش نما که او بسيار توبه پذير است(.
)(4
ُ
ورا َر ِحي ًما) و از ﷲ طلب آمرزش نما که بسيار آمرزندهي
همچنين ﷲ ميﻓرمايدَ  :وا ْست َ ْغ ِف ِر ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ َكانَ َ
غف ً
دائما ً رحمت کننده است(.
ور
ﷲ بندگانش را به استغفار ،توبه و بازگشت ]به سوي وي[ امر مينمايد و ميﻓرمايدَ  :وا ْست َ ْغ ِف ُروا ﱠ َ ِإ ﱠن ﱠ َ َ
غفُ ٌ
َر ِحي ٌم) (5)و از ﷲ طلب استغفار نماييد که او بسيار آمرزنده ]و[ دائما ً رحمت کننده است(.
ض أ ُ ِعد ْ
ﱠت ِل ْل ُمتﱠقِينَ ) (6)و
ﺿ َها ال ﱠ
ع ْر ُ
ار ُ
س َم َواتُ َو ْاﻷ َ ْر ُ
عوا إِلَﻰ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّكُ ْم َو َجنﱠ ٍة َ
همچنين ﷲ ميﻓرمايدَ  :و َ
س ِ
بشتابيد به سوي آمرزشي از طرف پروردگارتان و بهشتي که عرض آن به اندازهي آسمانها و زمين است ]و[ به
پرهيزگاران وعده داده شده است(.
َ
همچنين ﷲ اهل کفر و گمراهي را به استغفار و توبه امر مينمايد و ميﻓرمايد :أﻓَ َﻼ يَتُوبُونَ ِإلَﻰ ﱠ ِ َويَ ْستَ ْغ ِف ُرونَهُ
ور َر ِحي ٌم) (7)پس چرا به سوي ﷲ توبه نمينمايند و از او طلب آمرزش نميکنند ،در حالي که ﷲ بسيار آمرزنده-
َو ﱠ ُ َ
غفُ ٌ
ي دائما ً رحمت کننده است(.
َ
َ
ُ
ﺿوا ِم ْن َحي ُ
ور
اس َوا ْست َ ْغ ِف ُروا ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ َ
ﷲ خطاب به حاجيان بيت الحرام ميﻓرمايد :ث ﱠم أﻓِي ُ
غفُ ٌ
اض النﱠ ُ
ْث أﻓَ َ
َر ِحي ٌم) (8)سپس از جايي بازگرديد که مردم باز ميگردند و از ﷲ طلب استغفار نماييد که ﷲ بسيار آمرزندهي دائما ً
رحمت کننده ميباشد(.
ﱠ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
اء ال ﱡد ْنيَا ِحينَ يَ ْبقَﻰ ثلث الل ْي ِل اﻵ ِخ ُر ﻓَيَقو ُل
س َم ِ
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :يَ ْن ِز ُل َربﱡنَا ك ﱠل ل ْيل ٍة إِلﻰ ال ﱠ
ْطيَهُ َو َم ْن يَ ْستَ ْغ ِف ُرنِي ﻓَأ َ ْغ ِف َر لَهُ«)) (9پروردگار ما هر شب وقتي يﮏ سوم آخر آن
يب لَهُ َو َم ْن يَسْأَلُنِي ﻓَأُع ِ
َم ْن يَ ْد ُ
عونِي ﻓَأ َ ْست َِج َ
باقي مانده است ،به آسمان دنيا نزول ميکند و ميﻓرمايد :چه کسي از من دعا ميکند ،پس او را مستجاب ميکنم و چه
) (1سورة غاﻓر ،اﻵية.55 :
) (2سورة محمد ،اﻵية.19 :
) (3سورة النصر ،اﻵية.3 :
) (4سورة النساء ،اﻵية.106 :
) (5سورة المزمل ،اﻵية.20 :
) (6سورة آل عمران ،اﻵية.133 :
) (7سورة المائدة ،اﻵية.74 :
) (8سورة البقرة ،اﻵية.199 :
) (9رواه البخاري)بخارايﯽ( ،الفتح .7494/13 :مسلم (758) :و لفظ براي اوست.

کسي از من درخواستي دارد ،پس به او عطا مينمايم و چه کسي از من طلب استغفار مينمايد ،پس او را ميآمرزم(.
ﷲ در حديث قدسي ميﻓرمايدَ » :يا ابْنَ آ َد َم لَ ْو َبلَغ ْ
غفَ ْرتُ لَ َك َو َﻻ أ ُ َبا ِلي«)) (1اي
اء ث ُ ﱠم ا ْستَ ْغفَ ْرتَنِي َ
س َم ِ
عنَانَ ال ﱠ
َت ُذنُوب َُك َ
ﻓرزند آدم! اگر گناهانت به اطراف آسمان برسد ،سپس از من طلب استغفار نمايي ،تو را ميآمرزم و ابايي از آن ندارم(.
اي پروردگار جهانيان! چقدر عظيم هستي تو و چقدر بردبار هستي تو و چه قدر گرامي ميباشي!
استغفار سبب کسب روزي ميشود
طلب استغفار از مهمترين و بزرگترين اسباب کسب روزي است ،ﷲ دربارهي نوح ميﻓرمايد :ﻓَقُ ْلتُ ا ْستَ ْغ ِف ُروا
ارا * َويُ ْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َو َبنِينَ َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم َجنﱠا ٍ
ارا) (2)گفتم:
َر ﱠب ُك ْم ِإنﱠهُ َكانَ َ
ارا * ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
ت َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم أ َ ْن َه ً
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
غفﱠ ً
س َما َء َ
از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،که او بسيار آمرزنده است * ]در نتيجهي آن[ از آسمان بارانهاي پُر خير و برکت و
پياپي ميباراند * و شما را با مالها و ﻓرزندان ياري ميدهد و براي شما باغهايي قرار ميدهد و براي شما نهرهايي قرار
ميدهد(.
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ارا َويَ ِز ْدك ْم ق ﱠوة ً إِلﻰ
دربارهي پيامبرش هود ميﻓرمايدَ  :ويَا قَ ْو ِم ا ْستَ ْغ ِف ُروا َربﱠك ْم ث ﱠم تُوبُوا إِل ْي ِه ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
عل ْيك ْم ِمد َْر ً
س َما َء َ
قُ ﱠو ِت ُك ْم َو َﻻ تَت ََولﱠ ْوا ُم ْج ِر ِمينَ ) (3)و اي قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد! سپس بسوي او توبه نماييد ]در نتيجه-
ي آن[ بر شما از آسمان پياپي باران ميباراند و قوتي بر قوت شما مياﻓزايد و مجرمانه روي بر نگردانيد(.
در اين آيات ﷲ اموري را به طلب استغفار مرتبت ميسازد که بدين شرح است:
ً
باراندن باران به صورت پياپي ،قال ابن عباس رﺿي ﷲ عنهما دربارهي مدرارا گفته است :منظور
(1
پياپي ميباشد.
باغها و بستانهاي سر سبز.
(2
نهرهايي که آب گوارا در آن جريان دارد.
(3
قرطبي رحمه ﷲ گفته است» :در اين آيات دليلي وجود دارد که بر اثر طلب استغفار ،روزي و باران نازل ميشود«
و حاﻓظ ابن كثير رحمه ﷲ در تفسيرش آورد است» :به اين معنا است که اگر به سوي ﷲ ]تعالي[ توبه نماييد و از او
طلب آمرزش نماييد ،روزي بسيار به شما عطا ميکند و شما را از برکات آسمان مينوشاند و براي شما برکات زمين را
خارج ميگرداند و براي شما زراعت ميروياند و شير ]چهارپايان[ را براي شما زياد ميکند و براي شما باغهايي قرار
ميدهد که در آن انواع ميوهها وجود دارد و در خﻼل آنها نهرها را جاري مينمايد«.
أمير المؤمنين عمر به اين آيات در طلب باران از پروردگارش تمسﮏ جست  ،مطرف از شعبي روايت کرده
است که عمر براي طلب آب خارج شد و همچنان طلب استغفار خود را زياد نمود تا اين که بازگشت ،به او گفته شد :از
تو نشنيديم که طلب باران نمايي .گفت :باران را از محل بارش آن از آسمان طلب نمودم ،سپس قرائت نمود :وأ َ ِن
ارا) و از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد که او بسيار آمرزنده
ارا * ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
ا ْستَ ْغ ِف ُروا َر ﱠبكُ ْم ِإنﱠهُ َكانَ غَفﱠ ً
س َما َء َ
)(4
است * از آسمان پياپي بر شما باران ميباراند( .
)(5
َ
َ
ُ
َ
َ
سمﻰ
همچنين ﷲ در کتاب گرامياش ميﻓرمايدَ  :وأ ِن ا ْستَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم ث ﱠم تُوبُوا إِل ْي ِه يُ َم ِتّ ْع ُك ْم َمتَا ً
سنًا إِلﻰ أ َج ٍل ُم َ
عا َح َ
)و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،سپس به سوي او توبه نماييد] ،در نتيجه[ شما را از کاﻻيي نيکو تا
زماني معين بهرهمند ميسازد(.
در اين آيهي گرامي ،ﷲ تعالي وعده داده است که کسي که طلب استغفار نمايد و توبه نمايد را با کاﻻيي نيکو ،بهره-
سنًا همان گونه که ابن عباس رﺿي ﷲ عنهما گفته است ،اين معنا
مند ميسازد و منظور از اين سخن :يُ َم ِتّ ْع ُك ْم َمت َا ً
عا َح َ
)(6
ميباشد :روزي و گشايش شما را برتري ميدهد .
قرطبي رحمه ﷲ گفته است» :اين ثمرهي استغفار و توبه است و آن اين است که با مناﻓعي از گشايش رزق و
خوشايند شدن زندگي ،شما را بهرهمند ميسازد«.
َ
ُ
ُ
ْ
ق َم ْخ َر ًجا َو َرزَ قَهُ ِمنْ
ْ
ْ
َ
ار َجعَ َل ﱠ ُ لهُ ِمن ك ِّل َه ٍ ّم ﻓ َر ًجا َو ِمن ك ِّل ِ
ﺿي ٍ
در حديثي از وي آمده استَ » :م ْن أ َ ْكثَ َر ِم ْن ِاﻻ ْس ِتغفَ ِ
َحي ُ
ب«)) (7کسي که زياد طلب استغفار نمايد ،ﷲ ]تعالي[ براي هر مشکل او گشايشي قرار ميدهد و براي هر
ْث َﻻ َيحْ ت َ ِس ُ
تنگي محل خروجي قرار ميدهد و به او از جايي روزي ميدهد که به حساب نميآورد(.
) (1رواه التِرمذي من حيث أنس وقال حديث حسن صحيح.
) (2سورة نوح ،اﻵيات.12-10 :
) (3سورة هود ،اﻵية.52 :
) (4نگاه شود به المعاني.27/29 :
) (5سورة هود ،اﻵية.3 :
) (6نگاه شود به زاد المسير.75/4 :
) ( 7رواه أحمد ﻓي المسند واللفظ له وابن ماجه والحاكم ﻓي المستدرك وصحيح إسناده وصححه الشيخ أحمد شاكر )هامش المسند.(55/4:

در اين حديث راستگوي تصديق شده ،سه ثمره را براي زياد بودن استغفار بيان ﻓرموده است؛ يکي از آنها روزي
از طرف ﷲ تعالي که روزي دهنده و داراي قدرت و بسيار قوي است ،ميباشد و آن از جايي ميرسد که بنده پنداري
براي آن ندارد و از آن راه اميد نداشته و به ﻓکرش خطور نميکند؛ پس بر کساني که رغبت به روزي و زياد بودن آن و
برکت آن را دارند واجب است که بسيار با سخن و عملشان طلب استغفار نمايند ،ولي از انجام استغفار با زبان و بدون
عمل برحذر باشند که آن عمل دروغگويان است.
استغفار سبب وارد شدن به بهشت ميشود
َ
ﱠ
َ
ت َربِّي
َار أ ْن تَقُو َل الل ُه ﱠم أ ْن َ
مصداق اين امر اين سخن پيامبر است که أوس بن شدّاد آن را آورده استَ » :
سيِّ ُد ِاﻻ ْستِ ْغف ِ
َ
ِك َما ا ْست َ َ
َ
َ
ي
ِك َو َو ْعد َ
ع ْهد َ
َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ أ َ ْن َ
ط ْعتُ أَ ُ
صنَ ْعتُ أبُو ُء ل َك ِبنِ ْع َمتِ َك َ
علَﻰ َ
ع ْبد َُك َوأَنَا َ
ت َخلَ ْقتَنِي َوأَنَا َ
عو ُذ بِ َك ِم ْن ش ِ َّر َما َ
عل ﱠ
ت« )سيد استغفار اين است که بگويي :يا ﷲ! تو پروردگار من هستي،
وب إِ ﱠﻻ أ َ ْن َ
َوأَبُو ُء لَ َك بِ َذ ْنبِي ﻓَا ْغ ِف ْر ِلي ﻓَإِنﱠهُ َﻻ يَ ْغ ِف ُر ال ﱡذنُ َ
هيچ پرستش شوندهي برحقي جز تو وجود ندارد ،مرا خلق نمودي و من بندهي تو هستم و من تا آنجا که بتوانم ،بر عهد تو
شر آنچه انجام دادهام ،به نعمتي که من دادهاي اقرار ميکنم و به گناهم اقرار مي-
و وعدهي تو هستم ،به تو پناه ميبرم از ّ
ات ِم ْن
ار ُموقِنًا بِ َها ﻓَ َم َ
کنم ،در نتيجه مرا بيامرز ،همانا گناهان را کسي نميآمرزد ،مگر تو( و ﻓرمودَ » :و َم ْن قَالَ َها ِم ْن النﱠ َه ِ
ْ
ﱠ
صبِ َح ﻓَ ُه َو ِم ْن أ َ ْه ِل ال َجن ِة« )کسي که
ي ﻓَ ُه َو ِم ْن أ َ ْه ِل ْال َجنﱠ ِة َو َم ْن قَالَ َها ِم ْن اللﱠ ْي ِل َو ُه َو ُموقِ ٌن بِ َها ﻓَ َم َ
ات قَ ْب َل أ َ ْن يُ ْ
يَ ْو ِم ِه قَ ْب َل أ َ ْن ي ُْم ِس َ
آن را با يقين در روز بگويد و در آن روز بميرد قبل از آن که شب شود او از اهل بهشت خواهد بود و کسي که آنرا با
يقين در شام بگويد و قبل از آن که صبح برسد ،بميرد ،او از اهل بهشت خواهد بود().(1
استغفار سبب بخشيده شدن گناهان و محو شدن خطاها ميشود
قتادة رحمه ﷲ گفته است» :قرآن شما را به بيماريتان و دارويتان راهنمايي ميکند ،اما بيماري شما گناهان شما
هستند و داروي شما طلب استغفار است« و آن چيزي است که باعث بخشيده شدن گناهان و محو شدن خطاها و پاک شدن
بديها مﯽشود.
شةً أَ ْو َ
وب ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َولَ ْم
اح َ
ﷲ ميﻓرمايدَ  :والﱠذِينَ ِإ َذا َﻓ َعلُوا ﻓَ ِ
س ُه ْم َذ َك ُروا ﱠ َ ﻓَا ْستَ ْغفَ ُروا ِلذُنُو ِب ِه ْم َو َم ْن يَ ْغ ِف ُر الذﱡنُ َ
ظلَ ُموا أَ ْنفُ َ
علَﻰ َما ﻓَ َعلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ ) (2)و ]پرهيزگاران[ کساني هستند که وقتي عمل زشتي را مرتکب ميشوند يا به
ُص ﱡروا َ
ي ِ
خودشان ظلم ميکنند ،ﷲ را ياد نموده و در پس آن براي گناهانشان طلب استغفار ميکنند و چه کسي به غير از ﷲ
گناهان را ميبخشد؟ و با علم و آگاهي بر ]انجام آن گناهان[ اصرار ندارند(.
عبد ﷲ بن مسعود گفته است :در کتاب ﷲ دو آيه است که بندهاي که آنان را بخواند و از ﷲ طلب استغفار
نمايد] ،اتفاقي نمياﻓتد[ مگر آن که ﷲ تعالي او را ميآمرزد ،سپس آيهي قبل را ذکر نمود و از آياتي که دﻻلت بر بخشش
ﷲ و گرامي داشتن به بخشش گناهان و پاک شدن بديها ميباشد ،اين سخن ﷲ است که ميﻓرمايدَ  :و َم ْن يَ ْع َم ْل سُو ًءا
أَ ْو يَ ْ
ورا َر ِحي ًما) (3)و کسي که عمل بدي را انجام دهد يا به خودش ظلم کند ،سپس از
سهُ ث ُ ﱠم يَ ْستَ ْغ ِف ِر ﱠ َ يَ ِج ِد ﱠ َ َ
غفُ ً
ظ ِل ْم نَ ْف َ
ﷲ طلب آمرزش نمايد ،ﷲ را بسيار آمرزنده ]و[ دائما ً رحمت کننده مييابد(.
علي گفته است :مردي بودم که هر چه را از رسول ﷲ ميشنيدم تا آنجا که ﷲ ميخواست از آن بهرهمند مي-
شدم و اگر کسي از صحابه حديثي را به من ميگفت ،از او طلب مينمودم تا قسم بخورد .وقتي قسم ميخورد او را
تصديق ميکردم ،ابوبکر براي من حديثي گفت و راست گفت ابوبکر که شنيده بود که رسول ﷲ ميﻓرمودَ » :ما ِم ْن
ب َذ ْنبًا ﻓَيُ ْح ِسنُ ﱡ
غف ََر ﱠ ُ لَهُ« )بندهاي نيست که گناهي مرتکب شود
ص ِلّﻰ َر ْك َعتَي ِْن ث ُ ﱠم يَ ْست َ ْغ ِف ُر ﱠ َ ِإﻻﱠ َ
ع ْب ٍد يُ ْذنِ ُ
َ
ور ث ُ ﱠم يَقُو ُم ﻓَيُ َ
الط ُه َ
و به نيکي طهارت نمايد ،سپس بايستد و دو رکعت نماز بخواند ،سپس از ﷲ طلب استغفار کند ]اتفاقي نمياﻓتد[ مگر آن
شةً أَ ْو َ
س ُه ْم ذَ َك ُروا ﱠ َ ﻓَا ْستَ ْغفَ ُروا
اح َ
که ﷲ او را ميآمرزد( ،سپس اين آيه را تﻼوت نمودَ  :والﱠذِينَ إِ َذا ﻓَعَ ُلوا ﻓَ ِ
ظلَ ُموا أَ ْنفُ َ
علَﻰ َما َﻓعَلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ ) (4)و ]پرهيزگاران[ کساني هستند که وقتي عمل
ُص ﱡروا َ
وب إِ ﱠﻻ ﱠ ُ َولَ ْم ي ِ
ِل ُذنُوبِ ِه ْم َو َم ْن يَ ْغ ِف ُر ال ﱡذنُ َ
زشتي را مرتکب ميشوند يا به خودشان ظلم ميکنند ،ﷲ را ياد نموده و در پس آن براي گناهانشان طلب استغفار ميکنند
و چه کسي به غير از ﷲ گناهان را ميبخشد؟ و با علم و آگاهي بر ]انجام آن گناهان[ اصرار ندارند().(5
علَﻰ
ع ْوتَنِي َو َر َج ْوتَنِي َ
غفَ ْرتُ لَكَ َ
اركَ َوتَعَالَﻰ يَا ابْنَ آ َد َم ِإنﱠكَ َما َد َ
انس آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :قَا َل ﱠ ُ تَبَ َ
) (1رواه البخاري)بخارايﯽ(.
) (2سورة آل عمران ،اﻵية.135 :
) (3سورة النساء ،اﻵية.110 :
) (4سورة آل عمران ،اﻵية.135 :
) (5أخرجه أصحاب السنن وحسنه التِرمذي.

يك َو َﻻ أ ُ َبا ِلي َيا ابْنَ آ َد َم َل ْو َب َلغ ْ
غف َْرتُ َل َك َو َﻻ أ ُ َبا ِلي«)) (1ﷲ تبارک و تعالي
اء ث ُ ﱠم ا ْست َ ْغف َْرتَنِي َ
عنَانَ ال ﱠ
َما َكانَ ﻓِ َ
س َم ِ
َت ُذنُوب َُك َ
ميﻓرمايد :اي ﻓرزند آدم! تا زماني که مرا به دعايي ميخواني و به من اميد داري تو را ميآمرزم ،بر هر چه که باشي و
از آن ابايي ندارم .اي ﻓرزند آدم! اگر گناهانت به اطراف آسمان برسد ،سپس از من طلب آمرزش نمايي ،تو را ميآمرزم
و ابايي ]از آن[ ندارم( ...نگريسته شود به بخشش و کرامت و ک ََرم ﷲ تعالي.
َ
ﱠ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َب
اركَ َوتَعَالﻰ أذن َ
َب َ
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :إذا أَ ْذن َ
ع ْب ٌد َذ ْنبًا ﻓَقَا َل الل ُه ﱠم اغ ِف ْر ِلﻰ ذنبِﻰ؛ ﻓقا َل تَبَ َ
)(2
غفَ ْرتُ لَكَ « )وقتي بنده مرتکب گناهي ميشود و
ب َوا ْع َم ْل َما ِشئْتَ ﻓَقَ ْد َ
ب َو َيأ ْ ُخ ُذ ِبال ﱠذ ْن ِ
ع ْبدِى َذ ْنبًا َﻓ َع ِل َم أ َ ﱠن لَهُ َربا َي ْغ ِف ُر ال ﱠذ ْن َ
َ
ميگويد :يا ﷲ! گناه مرا بيامرز! ]ﷲ[ تبارک و تعالي ميﻓرمايد :بندهي من مرتکب گناهي شد و دانست براي او
پروردگاري است که گناه را ميآمرزد و گناه را ميگيرد و ]ميﻓرمايد :اي بندهي من[ هر کاري ميخواهي بکن همانا
گناه تو آمرزيده شد(.
در اثر از ابليس لعنه ﷲ آمده است که او به پروردگار عزت وقتي او را لعنت ﻓرمود ،گفت» :اي پروردگار! بنيآدم
شر وادار ميکنم مادامي که روحهاي آنها در بدنهاي آنان است« ﷲ ﻓرمود» :قسم به عزت و بزرگيام آنها را
را به ّ
خواهم آمرزيد مادامي که از من طلب آمرزش نمايند«.
حذيفة بن يمان گفته است :با زبانم به اهلم نيش ميزدم و گفتم :اي رسول ﷲ! ميترسم زبانم مرا وارد آتش جهنم
ار ِإ ِنّي َﻷ َ ْست َ ْغ ِف ُر ﱠ َ ِﻓي ْال َي ْو ِم ِمائَةً« )پس برای استغفار چه کاری انجام مﯽ-
نمايد ،پيامبر ﻓرمود» :ﻓَأَيْنَ أ َ ْنتَ ِم ْن ِاﻻ ْس ِت ْغفَ ِ
)(3
دهﯽ؟ من روزي صدبار از ﷲ طلب آمرزش مينمايم( .
ابوسعيد آورده است که رسول ﷲ ﻓرمود» :من قال حين يأوي إلﻰ ﻓراشه استغفر ﷲ العظيم الذي ﻻ إله إﻻ هو
الحي القيوم ،وأتوب إليه ثﻼث مرات غفر ﷲ له ذنوبه ،وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج ،أو عدد أوراق الشجر،
أو عدد أيام الدنيا«)) (4کسي که هنگامي که به رختخوابش ميرود سه مرتبه بگويد» :از ﷲِ بزرگ طلب آمرزش مي-
نمايم ،همان کسي که هيچ پرستش شوندهي بر حقي جز او وجود ندارد و او زنده و برپا و برپا دارنده است و به سوي او
توبه مينمايم« ﷲ گناهان او را ميآمرزد حتي اگر به اندازهي کف دريا يا شنهاي شنزار يا برگهاي درختان يا تعداد
روزهاي دنيا باشد(.
)(5
ً
ﻓارا من الزحف« )گناهانش آمرزيده ميشود حتي اگر از
در روايت زيد آمده است» :غفرت ذنوبه وإن كان ّ
صحنهي جنگ ﻓرار کرده باشد(.
استغفار مجازات و عذاب را قبل از واقع شدن آنها دﻓع ميکند
قانوني که وجود دارد با اين عنوان که پيشگيري بهتر از عﻼج است ،حسن بصري رحمه ﷲ گفته است» :اي ﻓرزند
آدم! ترک گناه از طرف تو راحتتر از توبه است« .از ثمرات استغفار اين است که ﷲ آن را سببي براي دﻓع عذاب و
ت ِﻓي ِه ْم
مجازات قبل از واقع شدن آنها قرار داده است ،مصداق اين سخن اين کﻼم ﷲ استَ  :و َما َكانَ ﱠ ُ ِل ُي َع ِ ّذ َب ُه ْم َوأ َ ْن َ
َو َما َكانَ ﱠ ُ ُمعَ ِ ّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْست َ ْغ ِف ُرونَ ) (6)و ﷲ آنها را عذاب نميکند مادامي که تو در بين آنها هستي و ﷲ عذاب کنندهي
آنان نخواهد بود در حالي که آنها طلب استغفار نمايند(.
أبو موسﻰ أشعري گفته است» :دو امان از عذاب براي ما وجود داشت ،يکي از آنان رﻓت که همان وجود رسول
بين ما بود و ]ديگري[ استغفار است که با ما باقي مانده است و اگر برود ،هﻼک ميشويم« ...در نتيجه استغفار اماني از
طرف ﷲ تعالي براي بندگانش است.
استغفار سبب باﻻ رﻓتن درجات بعد از مرگ ميشود
استغفار همان گونه که در دنيا سود ميرساند باعث باﻻ رﻓتن درجات در بهشت ميشود ،ابوهريره آورده است که
ِك
ار َولَد َ
ع ﱠز َو َج ﱠل لَيَ ْرﻓَ ُع الد َﱠر َجةَ ِل ْلعَ ْب ِد ال ﱠ
رسول ﷲ ﻓرمود» :إِ ﱠن ﱠ َ َ
ح ﻓِي ْال َجنﱠ ِة ﻓَيَقُو ُل يَا َربّ ِ أَنﱠﻰ ِلي َه ِذ ِه ﻓَيَقُو ُل بِا ْستِ ْغفَ ِ
صا ِل ِ
لَ َك«)) (7ﷲ درجهي بندهي صالحي را در بهشت باﻻ ميبرد و او ميگويد :اي پروردگار! اين از کجا آمده است؟ مي-
ﻓرمايد :با استغفار ﻓرزندت براي تو(.
) (1رواه التِرمذي وقال حديث حسن.
) (2متفق عليه من حديث أبي هريرة.
) (3أخرجه النسائي ﻓي عمل اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وقال صحيح علﻰ شرط الشيخين.
) (4أخرجه التِرمذي ورواه البخاري ﻓي التاريخ بلفظ آخر.
) (5أخرجه أبو داود من التِرمذي من حديث زيد ورواه الحاكم وقال صحيح علﻰ شرط الشيخين.
) (6سورة اﻷنفال ،اﻵية.33 :
) (7رواه أحمد با أسناد حسن.

در حديث دليلي وجود دارد که ﷲ تعالي با ولد صالح به پدر و مادرش در دنيا و آخرت منفعت ميرساند ،مصداق آن
ان ا ْنقَ َ
س ُ
صا ِل ٌح
اين سخن پيامبر است که ميﻓرمايدِ » :إ َذا َم َ
ط َع َ
اﻹ ْن َ
اريَةٌ َو ِع ْل ٌم يُ ْنتَفَ ُع بِ ِه َو َولَ ٌد َ
ع َملُهُ ِإ ﱠﻻ ِم ْن ث َ َﻼثٍ َ
ص َدقَةٌ َج ِ
ات ْ ِ
عو لَهُ«)) (1وقتي انسان ميميرد ،عمل او قطع ميگردد ،مگر در سه چيز :صدقهاي که جاري مﯽباشد و علمي که از
يَ ْد ُ
آن سود برده شود و ﻓرزند صالحي که براي او دعا کند(.
استغفار سبب پاک شدن قلبها ميشود
َب َذ ْنبًا كَان ْ
ع
َاب َونَزَ َ
س ْو َدا ُء ﻓِﻰ قَ ْل ِب ِه ﻓَإ ِ ْن ت َ
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ ﻓرمودِ » :إ ﱠن ْال ُمؤْ ِمنَ ِإذَا أَ ْذن َ
َت نُ ْكتَةٌ َ
عا َد َران ْ
علَﻰ قُلُو ِب ِه ْم
َت َحتﱠﻰ يُ ْغلَقَ ِب َها قَ ْلبُهُ ﻓَذَ َ
َوا ْستَ ْغفَ َر ُ
ع ﱠز َو َج ﱠل ﻓِﻰ ِكتَا ِب ِه َ ك ﱠﻼ بَ ْل َرانَ َ
اك الﱠذِى َذ َك َر ﱠ ُ َ
ص ِق َل ِم ْن َها قَ ْلبُهُ ﻓَإِ ْن َ
)(2
َما كَانُوا َي ْك ِسبُونَ ) « مؤمن وقتي گناهي مرتکب ميشود ،نقطهي سياهي در قلبش ميگذارد و اگر توبه نمايد و عوض
شود و طلب استغفار نمايد ،قلبش از آن صيقل پيدا ميکند و اگر باز گردد ،بر او پيشي گرﻓته تا اين که قلبش توسط آن
بسته ميشود و اين همان است که ﷲ در کتابش ذکر ميﻓرمايد )اين طور نيست چه بسا بر قلب آنها پيشي گرﻓته است
آنچه را که کسب کردهاند((.3
در نتيجه استغفار سببي براي پاکي قلب ،نظاﻓت آن ،صيقل ياﻓتنش و پاک شدنش از گناهان و ناﻓرمانيها و سياهيها
و راهﯽ برای از بين رﻓتن پيشي گرﻓتن گناهان بر آن است.
استغفار سبب زياد شدن ﻓرزندان ميشود
اين بشارتي است براي هر انساني که آرزوي ﻓرزند صالح دارد و دليل آن سخن ﷲ است که ميﻓرمايد :ﻓقُ ْلتُ
ارا * َويُ ْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َو َبنِينَ َو َي ْج َع ْل َلكُ ْم َجنﱠا ٍ
ت َو َيجْ َع ْل لَ ُك ْم
ا ْستَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم ِإنﱠهُ َكانَ َ
ارا * ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
غفﱠ ً
س َما َء َ
ارا) (4)گفتم :از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،که او بسيار آمرزنده است * ]در نتيجهي آن[ از آسمان بارانهاي
أ َ ْن َه ً
پُر خير و برکت و پياپي ميباراند * و شما را با مالها و ﻓرزندان ياري ميدهد و براي شما باغهايي قرار ميدهد و براي
شما نهرهايي قرار ميدهد(.
در اين آيهي گرامي تعدادي از ثمرات استغفار بيان شده است:
آمرزيده شدن گناهان.
(1
نازل شدن باران و خارج شدن رزق.
(2
زياد کردن اموال و ﻓرزندان توسط ﷲ تعالي.
(3
قرار گرﻓتن باغها و نهرها.
(4
َ
ُ
عطاء دربارهي اين سخن ﷲ تعالي گفته استَ  :ويُ ْم ِد ْدك ْم بِأ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ  به معناي آن است که اموال و ﻓرزندانتان را
زياد ميکند.
ابن كثير رحمه ﷲ گفته است» :به اين معناست که به شما مال و ﻓرزند ميدهد و در حديث آمده استَ » :و َي ْر ُز ْقهُ ِم ْن
َحي ُ
ب« )و او را از جايي که ﻓکرش را نميکند ،روزي ميدهد( و ﻓرزندان رزقي از طرف ﷲ هستند.
ْث َﻻ َي ْحت َ ِس ُ
استغفار سبب سﻼمتي و قدرت ميشود
از آثار استغفار اين است که ﷲ تعالي به بنده در سﻼمتي و عاﻓيت او برکت ميدهد و قدرت ،نشاط و زندگاني او را
زياد ميﻓرمايد .مصداق اين سخن ﷲ است که از زبان پيامبرش هود ميﻓرمايدَ  :ويَا قَ ْو ِم ا ْستَ ْغ ِف ُروا َر ﱠبكُ ْم ث ُ ﱠم تُوبُوا إِلَ ْي ِه
ارا َويَ ِز ْد ُك ْم قُ ﱠوة ً إِلَﻰ قُ ﱠوتِ ُك ْم َوﻻ تَت ََولﱠ ْوا ُمجْ ِر ِمينَ ) (5)و اي قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش
ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
س َما َء َ
نماييد! سپس بسوي او توبه نماييد ]در نتيجهي آن[ بر شما از آسمان پياپي باران ميباراند و قوتي بر قوت شما مياﻓزايد و
مجرمانه روي بر نگردانيد(.
در نتيجه سخن ﷲَ  :و َي ِز ْد ُك ْم قُ ﱠوة ً ِإلَﻰ قُ ﱠو ِت ُك ْم) و قوتي بر قوت شما مياﻓزايد( دليلي بر اين است که استغفار سبب زياد
شدن قوت و سﻼمتي ميشود .همچنين اين سخن ﷲ در جايي ديگر است که ميﻓرمايدَ  :وأَ ِن ا ْستَ ْغ ِف ُروا َر ﱠب ُك ْم ث ُ ﱠم تُوبُوا
) (1رواه مسلم.
) (2سورة المطففين ،اﻵية.14 :
 - 3شعب اﻻيمان امام بيهقي ).7203مترجم(
) (4سورة نوح ،اﻵيات.12-10 :
) (5سورة هود ،اﻵية.52 :

ير) (1)و اين
ﺿ ٍل ﻓَ ْ
ت كُ ﱠل ذِي ﻓَ ْ
سمﻰ َويُؤْ ِ
ِإلَ ْي ِه يُ َم ِتّ ْع ُك ْم َمت َا ً
ﺿلَهُ َو ِإ ْن ت ََولﱠ ْوا ﻓَإِ ِنّي أ َخ ُ
ع َذ َ
ع َل ْي ُك ْم َ
َاف َ
سنًا ِإلَﻰ أ َ َج ٍل ُم َ
عا َح َ
اب َي ْو ٍم َك ِب ٍ
که از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،سپس به سوي او توبه نماييد ]در نتيجه[ تا زماني معين شما را از کاﻻيي نيکو
بهرهمند ميسازد و به هر صاحب ﻓﺿلي ،ﻓﺿل و احسانش را ميدهد و اگر روي برگردانيد براي شما از عذاب روز
بزرگ ميترسم(.
سنًا) شما را از کاﻻيي نيکو بهرهمند ميسازد( دليلي بر اين است که استغفار سبب
سخن ﷲ :يُ َم ِت ّ ْع ُك ْم َمتَا ً
عا َح َ
بهرهمندي بنده ميگردد و حالتهاي اين بهرهمندي شامل سﻼمتي ،عاﻓيت و قوت است.
بشارت براي زنان
َار ﻓَإِنِّي َرأَ ْيت ُ ُك ﱠن
س ِ
ابن عمر رﺿي ﷲ عنهما آورده است که پيامبر ﻓرمودَ » :يا َم ْعش ََر النِّ َ
اء ت َ َ
ص ﱠد ْقنَ َوأَ ْكثِ ْرنَ ِم ْن ِاﻻ ْستِ ْغف ِ
ار« )اي زنان صدقه بدهيد و زياد طلب استغفار نماييد زيرا من شما را ديدم که بيشترين اﻓراد اهل آتش جهنم
أ َ ْكثَ َر أَ ْه ِل النﱠ ِ
ير َما َرأَيْتُ ِم ْن
بوديد( ،زني از آن زنها گفت :چرا ما بيشترين اﻓراد اهل آتش هستيم؟ ﻓرمود» :ت ُ ْكثِ ْرنَ اللﱠ ْعنَ َوت َ ْكفُ ْرنَ ْالعَ ِش َ
ب ِلذِي لُبّ ٍ ِم ْن ُك ﱠن« )زياد بودن لعن کردن و ناشکري از شوهران ]دليل آن است[ .ناقصان عقل و
ِين أ َ ْغلَ َ
صاتِ َ
نَاقِ َ
ع ْق ٍل َود ٍ
دين به مانند شما نديدهام که بر ]مرد[ صاحب خردي غلبه پيدا کند( گفت :چرا نقصان در عقل و دين وجود دارد؟ ﻓرمود:
ان ْال َع ْق ِل َوت َْم ُك ُ
ﺿانَ ﻓَ َه َذا
ش َها َدة ُ ْام َرأَتَي ِْن ت َ ْع ِد ُل َ
ان ْال َع ْق ِل ﻓَ َ
ص ِلّي َوت ُ ْف ِط ُر ﻓِي َر َم َ
ي َما ت ُ َ
ش َها َدة َ َر ُج ٍل ﻓَ َه َذا ِم ْن نُ ْق َ
»أ َ ﱠما نُ ْق َ
ص ِ
ص ِ
ث اللﱠيَا ِل َ
)(2
ِين« )اما نقصان عقل ،گواهي دادن دو زن معادل گواهي دادن يﮏ مرد است و اين از نقصان عقل است
ِم ْن نُ ْق َ
ان ال ّد ِ
ص ِ
3
و شبهايي را نماز نميخوانند و در رمﺿان ]در بعﺿي از ايام[ روزه نميگيرند و اين از نقصان دين است(.
َار« )زياد طلب استغفار نماييد( دليلي بر اين است که استغفار سبب نجات زن از آنچه
سخنشَ » :وأ َ ْكثِ ْرنَ ِم ْن ِاﻻ ْستِ ْغف ِ
در رﻓتار بد با شوهرش انجام ميدهد يا در حق شوهرش مرتکب و خطا و کوتاهي ميشود ،ميباشد .همچنين در آن
دليلي بر اين است که استغفار سبب نجات از آتش جهنم در روز قيامت ميشود.
بر شماست اي خواهر مسلمانم که استغفار نمايي تا به امر پيامبر عمل کرده باشي و در دنيا و آخرت از رستگاران
باشي.

بيان مواردی از ماجراهاي استغفار
حسن بصري و استغفار
إمام قرطبي از ابن صبيح آورده است» :مردي نزد حسن از خشکسالي شکايت کرد ،به او گفت :از ﷲ طلب استغفار
کن! ديگري از ﻓقر نزد او شکايت کرد ،به او گفت :از ﷲ طلب استغفار کن! ديگري گفت :براي من دعا کن که ﷲ
ﻓرزندي را به من روزي دهد ،به او گفت :از ﷲ طلب استغفار کن! ديگري نزد او از خشﮏ شدن باغش شکايت کرد ،به
او گفت :از ﷲ طلب استغفار کن! ربيع بن صبيح به او گفت :مرداني آمدند و از انواع امور نزد تو شکايت کردند و تو به
تمامي آنها امر کردي که استغفار نمايند! او گفت :از نزد خودم چيزي نگفتم! ﷲ در سورهي نوح ميﻓرمايد :قُ ْلتُ
ارا * َويُ ْم ِد ْد ُك ْم بِأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ َويَجْ عَ ْل لَ ُك ْم َجنﱠا ٍ
ت َويَجْ عَ ْل لَ ُك ْم
ا ْستَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم إِنﱠهُ َكانَ َ
ارا * ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
غفﱠ ً
س َما َء َ
ارا) (4)گفتم :از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،که او بسيار آمرزنده است * ]در نتيجهي آن[ از آسمان بارانهاي
أ َ ْن َه ً
پُر خير و برکت و پياپي ميباراند * و شما را با مالها و ﻓرزندان ياري ميدهد و براي شما باغهايي قرار ميدهد و براي
شما نهرهايي قرار ميدهد(.
مردي به حسن بصري گفت :آيا شخصي از ما برای اين از پروردگارش خجالت بکشد که گناهي را انجام دهد و بعد
از آن استغفار نمايد و دوباره آن گناه را بار ديگري انجام دهد و در پس آن استغفار کند و به اين ترتيب کار خود را ادامه
دهد.
حسن به او گفت :شيطان ميخواهد توسط آن بر شما پيروز گردد ،هرگز استغفار را ترک نکنيد.
صدقه و استغفار درمان ناباروري است
شا ُء
ب ِل َم ْن يَ َ
س َم َاوا ِ
ب ِل َم ْن يَشَا ُء إِنَاثًا َو َي َه ُ
ض يَ ْخلُ ُق َما يَشَا ُء َي َه ُ
ﷲ در کتاب گرامياش ميﻓرمايد ِ  :ﱠ ِ ُم ْلكُ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
) (1سورة هود ،اﻵية.3 :
) (2رواه مسلم.
 - 3البته معيار برای بزرگﯽ انسان تقوا است و زنﯽ که دارای تقوای بيشتری نسبت به مردان باشد ،مطمئنا ً دارای درجات باﻻتری نزد ﷲ
تعالﯽ مﯽباشد).مرجم(
) (4سورة نوح ،اﻵيات.12-10 :

ِير) (1)پادشاهي آسمانها و زمين براي ﷲ است .هر
ع ِلي ٌم َقد ٌ
ور * أ َ ْو يُزَ ّ ِو ُج ُه ْم ُذ ْك َرا ًنا َو ِإنَاثًا َو َيجْ َع ُل َم ْن َيشَا ُء َع ِقي ًما ِإنﱠهُ َ
ال ﱡذ ُك َ
چه بخواهد ميآﻓريند ،به هر کس بخواهد دختر ميدهد و به هر کس بخواهد پسر ميدهد * و يا آن که هم پسر و هم دختر
به آنها ميبخشد و هر که را بخواهد ،عقيم قرار ميدهد ،او بسيار آگا ِه بسيار توانا است(.
اين حکمت ﷲ در مخلوقاتش است و بر مؤمن واجب است که به دنبال اسباب برود و به ﷲ اعتماد کند و صدقه
و استغفار چيزهايي هستند که توسط آنها شفا به اذن ﷲ تعالي حاصل ميشود.
بر شماست برادر اين ماجرايي که در کتابهاي حديث وارد شده است:
امام أبوحنيفه رحمه ﷲ در مسندش از جابر بن عبد ﷲ رﺿي ﷲ عنهما آورده است :مردي نزد پيامبر آمد و گفت:
اي رسول ﷲ! هرگز ﻓرزندي به من روزي داده نشده است و ﻓرزندي ندارم ،رسول ﷲ ﻓرمود» :ﻓأين أنت من كثرة
اﻻستغفار وكثرة الصدقة ترزق بهما« )پس زياد بودن طلب استغفار و زياد دادن صدقهي تو کجا رﻓته است؟ تا توسط آنها
روزي داده شوي( ،آن مرد صدقه دادن و استغفار خود را زياد کرد ...جابر گفت :براي آن مرد نه پسر زاييده شد).(2
شيخ عائض قرني حفظه ﷲ در بعﺿي از محاﺿراتش گفته است :از ريزهکاريها اين است که در زمان معاصر ما بعﺿي
عقيم بودهاند و ﻓرزندي براي آنها زاده نشده است ،پزشکان از درمان آن شخص عاجز ماندهاند و داروهاي زيادي را براي آنها
استفاده کردهاند ،بعد از آن از يکي از علماء سوال کرده است و آن عا ِلم گفته است :بر توست که طلب استغفارت را در صبح و شام
ال َو َبنِينَ ) (3)و شما را با اموال و ﻓرزندان ياري مي-
زياد کني ،زيرا ﷲ تعالي دربارهي استغفار کنندگان ميﻓرمايدَ  :وي ُْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َو ٍ
ﻓرمايد( آن مرد طلب استغفار خود را زياد کرده است و به آن دوام داده است و ﷲ تعالي ﻓرزندي صالح به او داده است.
استغفار و بركت رزق و روزي
يکي از برادران به بازار رﻓت تا کاﻻيي را که داشت ،بفروشد .بازار بسيار پُر ازدحام از ﻓروشندگان و خريداران
بود .در مکاني که براي ﻓروش وجود داشت نشست و کاﻻيش را عرﺿه نمود .در آنجا نشست و مدت زيادي گذشت و
مردم از کاﻻي او استقبال نکردند .مردم ميآمدند و به کاﻻي او نگاه ميکردند ،سپس ميرﻓتند .نياز شديدي به مال داشت
و گريزي براي وي وجود نداشت که کاﻻيش را بايد ميﻓروخت و تمام وقت او گذشت .زمان زيادي سپري شد و کسي
کاﻻي او را نخواست .حال برايش تنگ شد و شروع به ﻓکر کردن نمود که چه کار کند؟ ناگهان حديثي به ﻓکرش رسيد
ار َجعَ َل ﱠ ُ لَهُ ِم ْن ُك ِّل
که آن را از امام مسجد شنيده بود .او ميگفت که رسول ﷲ ﻓرموده استَ » :م ْن أ َ ْكثَ َر ِم ْن ِاﻻ ْس ِت ْغفَ ِ
ق َم ْخ َر ًجا َو َرزَ قَهُ ِم ْن َحي ُ
ب« )کسي که زياد طلب استغفار نمايد ،ﷲ ]تعالي[ براي هر
ْث َﻻ يَ ْحت َ ِس ُ
َه ٍ ّم ﻓَ َر ًجا َو ِم ْن ُك ِّل ِ
ﺿي ٍ
مشکل او گشايشي قرار ميدهد و براي هر تنگي محل خروجي قرار ميدهد و به او از جايي روزي ميدهد که به حساب
نميآورد( ،زبان و قلبش را به آن اختصاص داد و شروع به استغفار نمود ،ميگفت :قسم به ﷲ! اگر استغفار را شروع
کنم ،مردم به سوي من ميآيند .شخصي کاﻻي او را خواست و ديگري با خواست خودش خواست تا قيمت زياد باشد و
ديگري بر خريد خود اﻓزود تا آن که راحت شد و کاﻻي خود را ﻓروخت و ﷲ را شکر و ستايش نمود .پولها را گرﻓت و
به خانهاش بازگشت و اين در حالي بود که چشمانش پُر از اشﮏ شده بود ،زيرا او در حق اين گنج بزرگ »استغفار
کردن« کوتاهي نموده بود ،الحمد رب العالمين.
آرامش ياﻓتن زن به سبب استغفار شوهرش
مردی ماجرايش را بيان داشت و گفت :روزي از روزها به خانهي خودم برگشتم و آن بعد از روزي بود که خسته و
کوﻓته بودم؛ درب را باز کردم و ناگهان همسرم را ديدم که به من نگاه ميکرد و در او عﻼمتهاي عصبانيت و انفعال
وجود داشت .مبادرت به سوال نمودن از من کرد و من خودم را از روي عصبانيت و انفعال نتوانستم کنترل کنم .در آخر
شب بود ،تا صبح مشغول بحث و جدل و عصبانيت شدم .در آخر زنم گفت که خانه را ترک ميکند و به خانهي پدرش
ميرود ،سعي کردم که او را منصرف کنم ،ولي نتوانستم پيروز شوم ،به اتاقمان رﻓت و شروع به جمع کردن ساکش
نمود تا برود .از خانه خارج شدم و نميدانستم به کجا ميروم؟ و اين از روي شدت عصبانيت و انفعال من بود.
در کنار خانهام مسجدي بود و اذان صبح نزديﮏ ميبود .داخل مسجد شدم و وﺿو گرﻓتم و دو رکعت نماز خواندم،
سپس اذان صبح گفته شد و نماز صبح را به جماعت خواندم .سپس در مسجد ماندم و شروع به طلب استغفار از ﷲ
شدم .اين حالت حدود يﮏ ساعت طول کشيد ،سپس ايستادم تا به خانه بروم .درب ]خانه[ را باز نمودم و در آن هنگام بود
که همسرم نشسته بود و به من نگاه ميکرد .بر صورتش لبخند زيبايي بود .به او سﻼم کردم و به او گفتم :چه شد که از
) (1سورة الشورى ،اﻵيات.50،49 :
) (2نگاه شود مسند ابو حنيفة ،شرح مﻼ علﻰ القارئ.
) (3سورة نوح ،اﻵية.12 :

رﻓتن منصرف شدي؟ گفت :من از کاري که کردهام پشيمان هستم ...به خودم گفتم :امري غير عادي است؟ چه اتفاقي
اﻓتاده است؟ سپس از او دربارهي اسرار اين تغيير سوال نمودم .گفت :ﻓقسم به ﷲ نميدانم ...ولي مدت يﮏ ساعت است
که آرامش ياﻓتهام و ﻓهميدم که من خطاکار هستم و ﷲ ]تعالي[ مرا هدايت ﻓرمود .به ياد آوردم که آن زماني بود که نشسته
ار َجعَ َل ﱠ ُ لَهُ ِم ْن ُك ِّل َه ٍ ّم
بودم و در آن طلب استغفار مينمودم و اين سخن پيامبر را به ياد آوردمَ » :م ْن أ َ ْكث َ َر ِم ْن ِاﻻ ْستِ ْغفَ ِ
ق َم ْخ َر ًجا َو َرزَ قَهُ ِم ْن َحي ُ
ب« )کسي که زياد طلب استغفار نمايد ،ﷲ ]تعالي[ براي هر مشکل
ْث َﻻ يَحْ ت َ ِس ُ
ﻓَ َر ًجا َو ِم ْن ُك ِّل ِ
ﺿي ٍ
او گشايشي قرار ميدهد و براي هر تنگي محل خروجي قرار ميدهد و به او از جايي روزي ميدهد که به حساب نمي-
ي يُو َحﻰ) (1)او از روي هوي سخن نميگويد *
آورد( ،راست گفت :رسول ﷲَ  ،و َما َي ْن ِط ُق َ
ع ِن ْال َه َوى * ِإ ْن ُه َو ِإ ﱠﻻ َوحْ ٌ
آن ﻓقط وحيي است که بر وي وحي شده است(.
چه کسي راستگوتر از ﷲ تعالي است؟
در شبي از شبهاي تشريق در ايام حج ،نزديﮏ کعبه شروع به بيان نمودن استغفار و توجه به معنا و ﻓﺿيلت و اثر
آن نمودم .در سخن من راهنمايي ،منطق و عقل وجود داشت ،وقتي سخنان کوتاه من تمام شد و آن عادت من بود ،يکي از
حاﺿران خواست تا با من تنها صحبت کند و من آن را قبول نمودم و او شروع به بيان ماجرايش دربارهي استغفار نمود.
أبويوسف :من به شکر ﷲ تعالي ازدواج کردهام .ولي بچهدار شدن همسرم طول کشيد و شروع به تهيه اسباب ]براي
آن شدم[ ،چيزي از پزشﮏ نشنيدم ،مگر آن که آن را انجام دادم .سپس به خارج سفر نمودم تا درمان صورت گيرد.
تمامي آنها گفتند» :براي تو و همسرت سﻼمتي حاصل نميشود« ،پس به کويت بازگشتم در حالي که به اميد ﷲ تعالي
ِير) و ﷲ بر هر چيزي تواناست(.
علَﻰ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
بودم َ و ﱠ ُ َ
گفتم :بگو اي ابويوسف! تمامي من گوشي است که به سخنان تو محتاج است.
أبويوسف :در روزي از روزها ،وقتي به راديوي القرآن الكريم گوش ميکردم ،آيهاي را شنيدم که تو اي شيخ در
ارا * َوي ُْم ِد ْد ُك ْم
سخنانت آن را از سورهي نوح ميگفتي ...ﻓَقُ ْلتُ ا ْست َ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم ِإنﱠهُ َكانَ َ
ارا * ي ُْر ِس ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
غفﱠ ً
س َما َء َ
ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ َويَ ْج َع ْل لَكُ ْم َجنﱠا ٍ
ارا) (2)گفتم :از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد ،که او بسيار آمرزنده
ت َويَ ْج َع ْل َل ُك ْم أ َ ْن َه ً
است * ]در نتيجهي آن[ از آسمان بارانهاي پُر خير و برکت و پياپي ميباراند * و شما را با مالها و ﻓرزندان ياري ميدهد
و براي شما باغهايي قرار ميدهد و براي شما نهرهايي قرار ميدهد(.
شيخ آيه را شرح داد و بيان نمود که استغفار وسيلهاي براي ﻓرزنددار شدن است .سخنان را شنيدم و وقتي به منزل
بازگشتم ،آنچه را که شنيده بودم براي همسرم بيان نمودم .تصميم گرﻓتيم تا براي درمان ياﻓتن شروع به استغفار ،در شب
و روز ،و آشکار و نهان ،نماييم .آيا ميداني شيخ چه گفت؟
همسرم يﮏ ماه استغفار نمود و ما – شکر ﷲ تعالي  -صاحب يوسف شديم.
ف
گفتم :آنچه ﷲ تعالي خواسته است .ﷲ تعالي راست گفته است و او بهتري ِن راستگويان است :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ يُ ْخ ِل ُ
ص َد ُق ِمنَ ﱠ ِ قِ ً
يﻼ) (4)و چه کسي از ﷲ در سخن راستگوتر است؟(َ  .و َم ْن
ْال ِميعَا َد) (3)ﷲ ُخلف وعده نمينمايد(َ  .و َم ْن أ َ ْ
ص َد ُق ِمنَ ﱠ ِ َحدِيثًا) (5)و چه کسي در سخن گفتن از ﷲ راستگوتر است؟(.
أَ ْ
أبويوسف :اي شيخ ماجراي من به پايان نرسيده است.
گفتم :بعد از آن چه شد؟
أبويوسف :وقتي نفاس همسرم تمام شد ،به او گفتم :اي مادر يوسف براي ﻓرزند بعدي طلب استغفار کن! به مانند
دﻓعهي اول يﮏ ماه طلب استغفار نمود و بچه دوم – شکر ﷲ تعالي – به دنيا آمد .وقتي نفاس او تمام شد ،گفتم :اي مادر
يوسف! طلب استغفار کند زيرا سومي را ميخواهيم .طلب استغفار نمودم و – شکر ﷲ تعالي – سومي آمد .وقتي نفاس
همسرم تمام شد ،گفت :اي ابو يوسف از استغفار نمودن به نيت ﻓرزندان خودداري کن! تا اين که کودکان بزرگ شوند و
بعد از آن ،براي نفر چهارم به اذن ﷲ تعالي طلب استغفار مينماييم.
گفتم :ﷲ به تو به آنچه به تو روزي داده است و به کودکانت که به طور خاص نور چشم تو هستند ،برکت عطا
ﻓرمايد! تو يکي از نشانههاي ﷲ تعالي را در خودت و در همسرت و در ﻓرزندت ديدهاي.
أبو يوسف :آمين؛ ولي اي شيخ ماجراي من تمام نشد و آن ادامه دارد!
گفتم :سخن گفتنت تمام نشد! کامل کن اي ابويوسف!
أبويوسف :بعد از آن ﻓرزندانم بزرگ شدند ،به ام يوسف گفتم ما سه ﻓرزند داريم و به ﷲ تعالي اميد داريم که دختري
) (1سورة النجم ،اﻵيتان.4،3 :
) (2سورة نوح ،اﻵيات.12-10 :
) (3سورة الرعد ،اﻵية.31 :
) (4سورة النساء ،اﻵية.122 :
) (5سورة النساء ،اﻵية.87 :

زيبا به ما بدهد ،اي ام يوسف! طلب استغفار کن در حالي که به دختري اميد داري.
گفتم :ﷲ به تو دختري عطا ﻓرمايد ،همان گونه که پسراني را به تو عطا ﻓرمود ،اي برادر گرامي!
أبو يوسف :بشارت بده اي شيخ من حاﻻ براي حج آمدهام و همسرم در نفاس بعد از به دنيا آمدن دختر جديدم ميباشد.
ماجراي ابو يوسف تمام شد.
به طور خﻼصه در اين ماجرا داشتيم:
استغفار و اثر آن.
(1
استغفار بر اساس نيت استغفار کننده ميباشد .براي مال طلب استغفار نمايد يا براي زياد شدن ﻓرزندان يا
(2
نجات ياﻓتن و توبه .و اثر آن به اذن ﷲ تعالي در استغفار کننده ظاهر ميشود.
استغفار نياز به نيت صادقانه و اخﻼص براي ﷲ تعالي دارد .معناي آن درک شود و هدف آن ﻓهميده شود،
(3
زيرا بر اساس نيت آن ،بر زندگي ما اثر ميگذارد.
ﷲ تعالي خلف وعده نمينمايد و اگر اثر صورت نپذيرﻓت بايد بدانيم که امري سبب آن شده است.
(4
استغفار مانند دعا ميباشد ،گاهي آنچه را که براي آن دعا نمودهايم ]در دنيا[ بدست ميآوريم و گاهي ]در
(5
دنيا[ چيزي نصيب ما ميشود که طلب ننمودهايم و در ازاي آن به سبب استغفار از اتفاق بدي که قرار است براي ما
بياﻓتد ،جلوگيري ميشود و گاهي ]وقتي مستجاب نميشود[ ﷲ تعالي آن را براي ما ذخيره ميﻓرمايد تا به جاي آن در
پاداش دو چندان در اعلي مرتبت بدهد).(1
آخرت به ما
ِ
)(2

نانوا و استغفار
اين ماجرا در زمان إمام أحمد بن حنبل رحمه ﷲ به وقوع پيوست .امام احمد خواست تا شب را در مسجد سپري
کند ،ولي به علت جلوگيري نگهبان مسجد از آن از شب نشيني در مسجد منع شد .امام سعي نمود ولي موﻓق نشد .امام به
او گفت :در جاي پاي خود خواهم خوابيد و امام أحمد بن حنبل در محل پاهايش خوابيد .نگهبان مسجد او را مجبور نمود
تا از مسجد خارج شود .امام احمد شيخي باوقار بود و در او آثار صﻼح و تقوا وجود داشت .نانوايي او را ديد و وقتي
حالت او را اين گونه ياﻓت ،از او خواست تا شب نشيني کند .امام أحمد بن حنبل همراه نانوا رﻓت .نانوا سعي نمود تا
خميري براي نان درست کردن آماده کند .امام أحمد بن حنبل از نانوا شنيد که طلب استغفار مينمود و مدت زيادي گذشت
و زمان زيادي طول کشيد و او در اين حالت باقي ماند .امام أحمد بن حنبل تعجب نمود .وقتي صبح شد امام احمد از نانوا
دربارهي طلب استغفار وي در شب سوال نمود .نانوا جواب داد :زمان درست کردن خمير طول ميکشد و او ]در آن
زمان[ طلب استغفار مينمايد.
إمام أحمد از او سوال نمود :آيا در استغفار ثمرهاي ديدهاي؟ امام أحمد از نانوا اين سوال را پرسيد و اين در حالي
است که او ثمرات استغفار را ميدانست و همچنين از ﻓﺿيلت استغفار و ﻓايدههاي آن آگاه بود.
نانوا گفت :بله ،قسم به ﷲ! دعايي نميکنم مگر آن که مستجاب ميشود ،مگر يﮏ دعا.
إمام أحمد گفت :و آن چيست؟
دن إمام أحمد بن حنبل!
نانوا گفت :دي ِ
إمام أحمد گفت :من أحمد بن حنبل هستم ،قسم به ﷲ از تو استفادهي زياد نمودم!
)(3

استغفار و زلزله
در زلزلهي معروف پاکستان که در آن تعداد مصيبت زدهها به هزاران نفر ميرسيد ،عنايت ﷲ بر اين قرار گرﻓت
تا اين مرد را از مرگ حتمي نجات دهد.
وقتي زلزله اتفاق اﻓتاد ،او در خانهاش بود و غذايش را ميخورد ،سپس به محل خوابش رﻓت تا در آن استراحت
کند .وقتي او در رختخوابش بود زلزلهي ويران کننده ،صورت گرﻓت ،اتاق به شدت شروع به ويراني نمود ،و بلکه
تمامي خانه .سقف در باﻻي سرش شکاﻓت ياﻓت و او در حالتي بسيار ترسان به آن نگاه ميکرد و نميتوانست از جايش
تکان بخورد .پايههاي اتاق در جلوي چشم او ،شروع به ريختن نمود .او کاري ننمود و ﻓقط شروع به استغفار نمود و
ميگفت :استغفر ﷲ ..استغفر ﷲ ..دائم آن را تکرار مينمود .سقف شروع به ريختن کرد .تمامي اين اتفاقات در مدت
بسيار کوتاهي بود که به اندازهي چند دقيقه طول کشيد و خواست ﷲ براي اين مرد اين گونه بود که نجات يابد .او
) (1اين ماجرا را شيخ /خالد السلطان ،بيان داشته است.
) (2اين ماجر ا را أستاد /عمرو خالد بيان داشته است.
) (3اين ماجرا را أ.د /مبشر كرال اﻻستشاري در بيمارستان الحرس الوطني برايم بيان داشت.

دربارهي خودش ميگفت :در واقع سقف از قسمت ﺿخيم بتون آرمه شروع به ريختن نمود ،ولي – شکر ﷲ تعالي –
اجزاي آن بر تمام نقاط اتاق ريخت ،مگر جايي که من در آنجا بودم ،در نتيجه ايستادم و به سرعت خارج شدم و ﷲ را
شکر نمودم.
ق َم ْخ َر ًجا
ار َج َع َل ﱠ ُ لَهُ ِم ْن ُك ِّل َه ٍ ّم ﻓَ َر ًجا َو ِم ْن ُك ِّل ِ
ﺿي ٍ
لزم ِم ْن ِاﻻ ْستِ ْغفَ ِ
گفتم :رسول ﷲ صادقانه ﻓرموده استَ » :م ْن َ
َو َرزَ قَهُ ِم ْن َحي ُ
ب«) 1کسي که به طلب استغفار دوام دهد ،ﷲ ]تعالي[ براي هر مشکل او گشايشي قرار ميدهد
ْث َﻻ يَحْ تَ ِس ُ
و براي هر تنگي محل خروجي قرار ميدهد و به او از جايي روزي ميدهد که به حساب نميآورد(.
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